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"REVISAÇO'""' é a consagrada coleção de questões comentadas da Editora Juspodivm.
Com cuidado, pensamos num formataque fosse além dos comentários das questões. Algo que realmente pudesse ajudar o aluno no estudo de concursos ou Exames de Ordem, principalmente na revisão
final.

Para isso, estabelecemos a seg:J1nte estrutura didática:

Questões divididas por matéria e assunto, comentadas assertiva por assertiva, item por
item, demonstrando tanto o que está certo como o que está errado na questão;

Sempre que possível, há uma "nota do autor" em cada questão trazendo comentários que vão
além do assunto abordado no exercício.
Ao final das disciplinas apresentamos:
Dicas de estudo, funcionando como verdadeiro resumo da matéria;
Súmulas dos Tribunais Superiores;
•

Informativos do STF, STJ e TST;

•

Orientações Jurisprudendais.

A ideia, portanto, é- apresentar a prática do concurso ou Exame da Ordem (questões), a doutrina para estudo (dicas) e a jurisprudência (súmulas e informativos), formando a trfade necessária para
uma revisão (verdadeiro REVISAÇO!) rumo ao sucesso na aprovação.

Vários livros compõem a coleção e, para todos, chamamos grandes nomes, professores experientes,
profissionais de destaque e especialistas em cada área para que organizassem as obras e comentassem
as questões.
Acreditamos que essa coleção será bastante útil aos candidatos de concursos públicos e Exame de
Ordem.

EDITORA JUSPODIVM
www.editorajuspodivm.com.br

( Apresentação

Uma pequena síntese para que você comece a se
familiarizar com o livro (ou "!ivrão"). Esta obra é indicada ao candidato que já possui domínio da teoria
e precisa treinar Lfngua Portuguesa. A etapa de treineiro agora se torna muito fácil, já que o livro possui
grandes diferenciais:

muitas dicas que certamente serão úteis em sua
próxima prova. As questões da banca FGV (provas 2013 e 2016) por serem distintas, ou seja, mais
complexas, foram inseridas no nível médio 11.

3)

O Nota da autora; em algumas questões, a
abordagem dos tópicos é abrangente e em nota
da autora você encontra as explicações;

basta seguir a ordem dos capítulos para obter
um bom desempenho;

4)

Dicas: ficou com dúvida? No final de cada capítulo, há dicas resumidas do assunto;

Questões divididas por grau de dificuldade:
fáceis, médias (I e 11) e difíceis: prepare-se

5)

Editais: para facilitar, na parte I, há exemplos de
editais e onde você encontra no livro.

Questões separadas por bancas e assuntos:

l)

2)

para todos os concursos públicos- níveis fundamental, médio e superior, incluindo as carreiras
fiscais. Você saberá como todas as bancas exigem os assuntos mencionados no edita!. Sugiro
que leia os comentários das questões por haver
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Entenda
as Bancas
1.1NTRODUÇÃO
O fácil entendimento da matéria para sua
aprovação é o objetivo deste livro. Sendo assim,
a primeira parte foi elaborada para direcionar os

estudos do concurseiro e demonstrar que todos os
tópicos de Língua Portuguesa exigidos pelas bancas
estão inseridos no livro.

2. ENTENDA AS BANCAS
Não há segredo para desvendar o que cada instituição exige em concursos e, o mais interessante, o
que poderá exigir em prova futura. Explico: seguindo

o raciocínio de cada organizadora, você descobrirá
como poderá ser a próxima questão, pois as questões são muito parecidas.

Sempre siga essa dica para que entenda a matéria e fixe toda a teoria através dos comentários que
há em cada alternativa.

3.EDITAIS
Vamos, agora, aos editais sistematizados dos
principais concursos do Brasil. Como exemplos,
foram analisados nove editais~ divididos por assuntos. Para o seu concurso, siga a dica da tabela. Veja
qual banca elaborará sua prova e diredone os estudos. Caso precise de auxílio, basta entrar em contato
por e-mail. Estamos juntos nesta jornada.

3.1. TRT 20- FCC (2016)

Descrever o que é mais pedido seria repetir o
que você estudará em seguida. Siga o sumário, minu-

ciosamente, e seu estudo será automaticamente
direcionado.

Importante: didaticamente, sugiro que inicie
com aS questões de nível fácil, passe para as ques+
tões de niVel médio (ensino médio e, depois, ensino
superior); feitas as três partes, é hora de você se avaliar: resolva as questões de nfvel difícil.

DICA!

Estude por assunto para obter resultado.
Exemplo: se você for prestar concurso para o
cargo de analista e a banca escolhida for FCC {Fundação Carlos Chagas), deverá iniciar a maratona de
estudos seguindo cada parte do livro na ordem em
que foi exposta, já que uma matéria depende da
outra. Siga este esquema para facilitar:

1.

Acentuação:

1.1 Questões fáceis de FCC;
1.2 Questões médias (nível1 FCC);
1.3 Questões médias (nfvel2 FCC);
1.4 Questões difíceis FCC {se houver, pois em provas de carreiras fiscais nem todo assunto é
exigido*). *Não se preocupe, pois as questões
do nível médio 2 são consideradas de grau elevado.

e interpretação
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3.2. TRE SP- FCC (2016)

!- Ca·r~ci~:ÀnaíiS~a JU~i~iil~i_o 'li t~~,~:icO'J.#di~l~rio
NO

CAPITU-

liVRO

LOS

Emprego dos sinais de pontuação

PARTE IV

6

Concordância verbal e nominal

PARTE IV

3

Regência verbal e nominal

PARTE IV

4

PARTE IV

5

ITENS DO EDITAL

Ortografia oficial

PARTE 11

2

Acentuação gráfica

PARTE ll

1

Flexão nominal e verbal

PARTE 111

2

Pronomes: emprego, formas
de PARTE 111
tratamento e colocação

3

Colocação dos pronomes átonos

PARTE 111

3

PARTE IV

1

Reescritura de frases e parágrafo$ PARTE IV
do texto
PARTE V

1

PARTE·IV

2

PARTE 1J

2

Emprego de tempos e modos verPARTE UI
bais

4

Vozes do verbo

PARTE !li

4

Concordflncia nominal e verbal

PARTE IV

3

Advérbios (adjunto adverbial}

Conjunções
coordenativas
subordinativas

e

PARTE lV

4

Sintaxe

PARTE lV

1, 2,3,4

Ocorrência de crase

PARTE lV

5

Pontuação

PARTE IV

6

Redação (confronto e reconheci· PARTE IV

1

retas)

PARTE V

1

Intelecção de texto

PARTE VIl

1

3.3. TREPE- CESPE (2016)

··:·"9i!i0s~Ãn.,!·~~Jua~c,i:é:ii·o~t~~ié~JU.éi!~.l~·r!P
ITENS OO,fDITAL

do

sinal indicativo dh

Significação das palavras

Regência nominal e verbal

menta de frases corretas e incor·

Emprego
crase

NO

cAPrru~

LIVRO

LOS

Compreensão e interpretação de
PARTE VIl
textos de gêneros variados

1

1

PARTE V

1

Substituição de palavras ou de tre- PARTE 11
chos de texto
·
PARTE V

1

Reorganização da estrutura de ora- PARTE IV
ções e de períodos do texto
PARTE V

2

1

1

Reescrita de textos de diferentes
PARTE V
gêneros e níveis de formalldade.

1

3.4. TRT3- FCC (2016)

.. c·arg·os: Ana'uSta J~dÍCiãa'_iQ'~'TéCrlfco ~~di(iá~_io'"
NO

ITENS DO EDITAL

LIVRO

CAPITULOS

Ortografia oficial

PARTE 11

2

Acentuação gráfica

PARTE 11

1

Pronomes: emprego, formas
tratamento e colocação

de

PARTE lll

3

Emprego de tempos e modos verbais PARTE 111

4
4

Vozes do verbo

PARTE li I

Concordância nominal e verba!

PARTE lV

3

Regência nominal e verbal

PARTE IV

4

PARTE IV

2

Reconhecimento de tipos e gênePARTE VI!
ros textuais

1

Domfnio da ortografia oficial

PARTE 11

2

Domínio dos mecanismos de coe·
PARTE V
são textual

Ocorrência de crase

PARTE IV

5

1

Pontuação

PARTE IV

6

1

Redação (confronto e reconheciPARTE IV
mente de frases corretas e incorPARTE V
retas)

Emprego de elementos de referendação, substituição e repetição, de PARTE !V
conectares e outros elementos de PARTE V
sequenciação textual
Emprego de tempos e modos verPARTE lU
bais

1

e

Intelecção de texto

4

Domínio da estrutura morfossintáPARTE lU
ti ca do período

2

PARTE lU

2

Relações de coordenação entre
PARTEIII
orações e entre termos da oração

2

Relações de subordinação entre
PARTE lU
orações e entre termos da oração

2

Emprego das classes de palavras

Coordenação
entre orações

Subordinação

PARTE VIl

3.5.1NSS- CESPE (TÉCNICO 2016)

1
1
1
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I
2

antônimos.

3.6. INSS- CESPE (ANALISTA 2016)'

PARTE 11

c

1.,. ,,,~~}\, :::~~~'~t~~~!!:~:~~~~ ~~~~i'i~!J],~@~ífi:J;;~
:

.

'

.

ITENS DO EDITAL

1110

CAP(~

LIVRO

TU LOS

Compreensão e interpretação de textos PARTE VI!

1

Tipologia textual

PARTE VI!

1

Ortografia oficial

PARTE I!

2

Acentuação gráfica

PARTE li

1

Emprego e reconhecimento das elas- PARTElll
ses de palavras
PARTE V

2

Formação de palavras

PARTE 111

1

PARTE UI

2

Modos e tempos verbais

PARTE li!

4

Emprego do sinal indicativo de cra~e

PARTE IV

5

Sintaxe da oração e do perfodo

PARTE IV

1 •2

PARTE IV

1

Concordância verbal e nominal

PARTE lV

3

Pontuação

PARTE IV

6
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3.9. TJ /GO - FGV (PROVA APLICADA
EM OUTUBRO DE 2014)

( Acentuação

Sugestão de dicionário digital: http://www.dicio.
com.br/
Quanto à reforma ortográfica- escrita correta e
regras-, pesquise no site: www.umportugues.com

Observação: a banca que mais exigiu acentuação em provas de_2015 e 2016foi CESPE. Em segundo
lugar, CETRO.
••••••••••••••••••••••••••• o •••
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Q!JESTÕES FÁCEIS
1.VUNESP

Texto:
Veja, aí estão eles, a bailar seu diabólico "pas
de deux" (*): sentado, ao fundo do restaurante,
o cliente paulista acena, assovio, agita as braços
num agônico polichinelo; encostado à parede,
marmóreo e impassível, o gdrçom carioca o ignora
com redobrada atenção. O paulista estrebucha:
nAmígô?r, nchefê?r, HParceirô?!'~ o garçom boceja,
tira um fiapo do ombro, olha pro lustre.
Eu disse uc/iente paulista~ percebo a redundância: o pau/istd é sempre cliente. Sem querer estereotipar, mas já estereotipando: trata-se de um ser cujas
interações sociais terminam, 99% das vezes, diante
da pergunta "débito ou crédito?~[...] Como pode ele
entender que o fato de estar pagando não garantirá
a atenção do garçom carioca? Como pode o ignóbil
paulista, nascido e criado na crua batalha entre burgueses e pro/etários, compreender o discreto charme
da aristocracia?
Sim, meu caro paulista: o garçom carioca é
àntes de tudo um nobre. Um antigo membro da
corte que esconde, por trás da carapinha entediada, do descaso e da gravata borboleta, saudades do imperador. [ ...]Se deixou de bajular os
príncipes e princesas do século 19, passou a servir
reis e rainhas do 20: levou gim t6nicas para Vinicius
e caipirinhas para Sinatra, uísques para Tom e leites para Nelson, recebeu gordas gorjetas de Orson

Wef/es e autógrafos de Rockfeller; ainda hoje fofa
de futebol com Roberto Carlos e ouve conselhos de
João Gilberto. Continua tão nobre quanto sempre
foi, seu orgulho permanece intacto.
Até que chega esse paulista, esse homem bldimensional e sem poesia, de camisa paio, meia
soquete e sapatênis, achando que o jacarezinho
de sua Lacoste é um crachó universal, capaz de
abrir todas as portas. Ah, paulishhhhta otááário,
nenhum emblema preencherá o vazio que carregas no peito -pensa o garçom, antes de conduzi-/o à última mesa do restaurante, a caminho do
banheiro, e ali esquecê-/o para todo o sempre.
Veja, veja como ele se debate, como se debaterá
amanhã, depois cje amanhã e até a Quarta-Feira
de Cinzas, maldizendo a Guanabara, saudoso das
várzeas do Tietê, onde a desigualdade é tão mais
organizado: "0, companheirô, faz meia hora que
eu cheguei, dava pro ver um cardápio?r. Acalme-se, conterrâneo. Acostume-se com sua existência
plebeia. O garçom carioca não está aí para servi-/o,
você é que foi ao restaurante para homenageá-lo.
(Antonio Prata, Cfiente paulista, garçom carioca.
Folha de S. Paulo, 06.02.2013)
(")Um tipo de coreografia, de dança.

01. {Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2013) tcorreto dizer que a acentuação gráfica que
o autor emprega tanto segue a norma-padrão quanto
desobedece a ela, neste caso, numa tentativa de imitar a entonação oral do chamamento. Essa afirmação
é baseada na acentuação, respectivamente, de
(A) sapatênis e Tietê.
{8) diabólico e marmóreo.
(C) esquecê-lo e amigô.
(D} companheirô e débito.
{E) chefê e parceirô.

Alternativa "c": correta- Importante atentar-se ao enunciado: acentuação gráfica que o autor
emprega tanto segue a norma-padrão (forma cor-
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reta) quanto desobedece a ela (forma incorreta),
respectivamente:

tuadas segundo as regras de acentuação, respectivamente, de intercâmbio e antropológico.

1)

esquecê-lo= correta- oxítona terminada em e.

(A) Distúrbio e acórdão.

2)

amigô = incorreta. Corrigindo: amigo - paroxí-

(8) Máquina e ji!ó.

tona terminada em

o.

(C) Alvará e Vândalo .

... Dica - Acentuam-se as oxítonas terminadas
em:

(E) Órgão e órfãs.
a(s)

o{s}

e(s)

em, ens

Alternativa "a"- Corretas as duas formas: sapatênis (paroxítona terminada em is} e Tietê (oxítona
terminada em e).
... Dica- Acentuam-se as paroxítonas termina-

das em:
I

fácil

n

pólen

'

cadáver

P'

bíceps

X

tórax

"'

vírus

i, is

júri, lápis

om,ons

iândom,
íons

um, uns

álbum,
álbuns

ã{s), áo(s)

órfã,
órfãs,
órfão,
órfãos

ditongo
oral
(seg!Jido
ou não
des)

2)

Alternativa "d":correta- Intercâmbio e consciência: paroxítonas terminadas em ditongo; antropológico e características= proparoxítonas.
Se apenas é pedida a mesma regra, fazendo uma
tabela-dica e separando as sílabas, descobre-se rapidamente a alternativa correta, já que todas as sílabas
acentuadas devem estar na mesma coluna.

Importante: não colocar na tabela as palavras
que são acentuadas por serem hiatos ou monossílabos (após a reforma ortográflca, classificadas como
oxítonas).

I

jóquei,
túneis

As paroxítonas terminadas em "n" são acentuadas (hífen}, mas as que terminam em nens", não.
(hifens, jovens)

I

I

I " I

tro

I

rac

I "

Alternativa "b"- Corretas as duas formas: diabólico (proparoxítona) e marmóreo {paroxítona terminada em ditongo).

po

I

errada- companheirô {correção: companheiro)

2)

correta- débito (proparoxítona)

"

cia

.
ló

,,,

"'

.

,.

I

'n

I

tro

J po

I

in

I

tro

I

po

00

ti

'"

..,

Oxi

c!lm

bio

túr

bio

...

Oxí
00

'

cór

dão

•••
'"
~rQ

'n

Oxi

gi

gi

má

I

...

ló

Alternativa "b":

Alternativa "e" - As duas formas estão erradas:
chefê (chefe) e parceirô (parceiro).
02. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2013)Assinale a alternativa com as palavras acen-

bio

ên

dis

Alternativa "d" - Ordem inversa do que é
pedido:
1)

<âm

....
in

Oxí

'"

Alternativa "a":

Não são acentuados os prefixos terminados em ni
0 0
( • (semi, super)

Acentuam-se as paroxítonas terminadas em
ditongos crescentes: ea(s), oa(s), eo(s), ua(s), ia(s),
ue(s), ie(s), uo(s), io(s). (Fonte: http://www.soportugues.com.br)

.,. ...
,.

'n

He

3)

in

I cons

Observações:
1)

(0) Consciência e características.

ló

..,
..,

Oxi

câm

bio

qui

n'
Oxi

gl

co

ji

ló

Acentuação
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...

tec

câm

Alternativa "c".

'"
I '" I

tro

I

,,

po

I '" I

tro

I

in

po

,,

bio

•••

...

16

gi

00

vân

do

lo

Oxi

...

tec

<âm

blo

6•

gão

I

I •••
I 16

...

Páginas (cada um dos lados de uma folha)- Pagi~
nas (verbo "paginar" conjugado na 2a pessoa do
singular- Presente do Indicativo- "Tu paginas".
Já os outros dois vocábulos têm apenas um significado e devem estar, segundo as normas cultas,
acentuados:
Político (toda proparoxítona é acentuada);

I •••

Alternativa "e".

I

"

Oxi

Perpétua (permanente, duradouro) - Perpetua
{verbo "perpetuar" conjugado na 3~ pessoa do
singular- Presente do Indicativo - "Ele perpetua";

Oxl

Preferência (paroxítonas terminadas em ditongo
crescente são acentuadas).

Em relação ao trecho abaixo,

julgue o item a seguir.
Oxi

gi

00

6•

fãs

[. ..] Alterações na legislação têm sido feitas para
endurecer penas, erguem-se prisões de segurança
máxima .. " O Globo, Editorial, 4/8/2008 (com adapta~
ções).

2.CESPE
04. (CESPE - Soldado PM da Polícia Militar CE/2008) A retirada do acento gráfico na forma

A respeito da organização das
estruturas linguísticas e das ideias do
trecho, julgue o item a seguir.
". ..decidiu estrear 2008 como o primeiro do ~~
após mais de três décadas, a banir a pena de morte.
A abolição foi aprovada pela assembleia legislativa
por 44 valos a 36. Para os legisladores, foi um voto de
pouco risco político, pois 51% da população já haviam
manifestado sua preferência pela prisão perpétua sem
sursis. Ademais, o voto estava ancorada em um estudo
de 100 páginas, ..." Piou(, n,o 16, ano 2,jan,/2008, p, 70
(com adaptações). .

03. (CESPE - Soldado PM da Polícia Militar AC/2008) Nas palavras "país", "político", ~preferên

cia", "perpétua" e "páginas", o acento é decisivo para
a determinação do sentido dos vocábulos, uma vez
que, sem acento, tais palavras, mesmo estando
escritas de acordo com a norma culta, teriam outro
significado.

Errado- Nem todos os vocábulos aqui citados
têm significados diferentes se usados com ou sem
acento. Apenas três deles têm essa característica:
País (território em que vive um povo ou uma
nação) - Pais (genitores, o pai e a mãe de uma
pessoa);

verbal "têm" implica erro de concordância verbal no
parágrafo.

Certo
O Nota da autora: Questão de acentuação
(acento diferencial) e concordância. Sim, implica erro
gramatical uma vez que se trata de acento diferencial: usa-se o acento circunflexo para o plural e não
se usa acento para o singular"" (ela) tem (singular) e
(elas) têm (plural).

3.UECE
OS. (UECE- Agente Penitenciário - CE/2011) "Os
que nada têm para doar, têm ainda o comportamento
subserviente, e de qualquer modo, têm o débito moral
que pode ser pago politicamente". (SILVA, Marcos José
Diniz. Diário do Nordeste. 25 set. 2011, cad. 1, p. 3). A

forma verbal"tém", empregada três vezes no trecho
adma, está graficamente acentuada, porque
(A) trata-se de um monossílabo tônico terminado
em em.
(Bl trata-se de um oxítona terminado em em.
(C) está empregada no singular.

(D) está empregada no plural.

28 !

Alternativa "d": correta -Acentua-se com circunflexo a 3" pessoa do plural do presente do indicativo do verbo ter, bem como os seus compostos
(deter, conter, reter)
Alternativa "a" - a forma verbal "têm" recebe
acento para diferenciar singular e plural e não por
ser um monossílabo tônico.
Alternativa "b" - não é um oxítona, mas um
monossílabo.
Alternativa "c"- não está empregada no singular, mas sim no pluraL

4.1SAE
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Alternativa correta: letra "a" - Monossílabos
tônicos terminados em a{s), e(s) e o(s), obedecendo
a normas ortográficas, são acentuados.
Alternativa "b"- Não são monossílabos átonos.
Se o fossem não receberiam acento.
Alternativa "c"- Esses vocábulos não são cCinsiderados oxítonas, pois são monossílabos.
i
Alternativa "d"- Somente vocábulos trissílabos
ou polissílabos podem ser proparoxítonos e só assim
são acentuados.

S.AOCP

OG. {ISAE - Soldado PM da Polícia Militar AM/2011) As palavras "simpática", "ótimo" e "ventríloquos" devem obrigatoriamente receber acento
gráfico porque são:

08. {AOCP - Soldado PM da Polícia Militar RS/2009) Assinale a alternativa que apresenta
uma palavra que teve sua acentuação alterada de
acordo com a Reforma Ortográfica da Língua Por~
tuguesa.

(A) paroxítonas;

(A) Século

(B) oxítonas;

(B) Prisões

(C) monossílabos tônicos;

(C) Frutífero

(D) proparoxitonas.

(O} Atômico
(E) Conseqüente

Alternativa correta: letra "d" - Proparoxítona é a palavra cuja antepenúltima sílaba é tônica.
Tabela:

Alternativa correta: letra "e"- "Conseguente",
de acordo com a Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa, teve sua grafia alterada com a supressão o
sina! gráfico do trema.
Alternativa "a"- Século - proparoxítona, não
teve sua acentuação alterada com a Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa.

Alternativa "a" - paroxítona = palavra cuja
penúltima sílaba é tônica. (bi~nio, sa~to, pa~vra)
Alternativa "b"- oxítona= palavra cuja última
sílaba é tônica (anel, cha~, a9.!:!!J
Alternativa "c"- monossílabo tônico= palavras
formadas por uma única sílaba (chá, pé, mão)
07. (ISAE - Soldado PM da Polícia Militar AM/2011) Os vocábulos "é~, Nsó" e "nós" recebem
acento gráfico porque são:
(A) monossílabos tônicos;
(B) monossflabos átonos;
(C) oxítonas;
(D) proparoxítonas.

Alternativa "b"- Prisões - plural de prisão,
não há motivo para mudar o uso do sinal gráfico
~til".

Alternativa "c"- Frutífero- proparoxítona, não
teve sua acentuação alterada com a Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa.
Alternativa "d"- Atômico- proparoxítona, não
teve sua acentuação alterada com a Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa.

6.PM
09. {PM-PB - Soldado PM da Polícia Militar PB/2008) Marque a alternativa em cuja frase não
tem sílaba tônica idêntica à palavra em destaque do
enunciado a seguir: ~Quem disse que alguma coisa é
impossivelr

f\(:entuaçcto

(A) ''Santos Dumont foi o primeiro homem [. ..]
impulsionado por um motor aeronáutico".
(B) "[...] desenvolveu um óleo combustível mais
limpo"

Q!JESTÕES MÉDIAS
1. NÍVEL MÉDIO

(C) "O que é necessário para transformar o não em

sim?"

1.1.CESPE

{D) "E quando o problema parece ser solúvel?"
(E) "Foi a primeira empresa privada a produzir
petróleo.n

Alternativa correta: letra "a"- O termo "aero*
náutico" é acentuado por ser proparoxítona e
"impossível" o é por ser paroxítona terminada em
"I". F!ci!, não?
Alternativa·"b" - "combustível" leva acento
por ser paroxítona terminada em "1".
Alternativa "c"- "necessário" leva acento por
ser paroxítona terminada em ditongo. Guarde na
memória.
Alternativa "d"- "solúvel"- Também parOxí*
tona terminada em "I".
Alternativa "e" - "petró!eorr- Paroxítona ter*
minada em ditongo.

01. (CESPE -Técnico Judiciário - Area Administrativa- TRT 1712013) Os vocábulos "juízes" e "país"
são acentuados de acordo com regras de acentuação
gráfica distintas.
( ) Certo ( } Errado

Errado - Os dois vocábulos foram acentuados
por se tratar de hiato. Em ju-í-zes, o i forma hiato
com a vogal anterior (u) e só recebe acento porque a
palavra está no plural; em juiz não há acento porque
o i está seguido dez na mesma sílaba. Em pa-ís, o i
forma hiato com a vogal anterior (a).
02. (CESPE -Técnico Judiciário - Area Administrativa -CNJ/2013) As palavras "políticas", "âmbito",
"década" e "cônjuges" recebem acento gráfico com
base em diferentes r~gras gramaticais.
{ ) Certo ( ) Errado

7. FEPESE
10. (FEPESE - Agente P'enitendário - SC/2013}
Assinale a alternativa que apr~senta todas as pala*
vras corretamente acentuadas.
(A) vírus, há, anéis, ônix

Resposta: (Errado) - Não, todas as palavras
desta questão são acentuadas pela mesma razão:
são todas proparoxítonas e, portanto, são acentuadas.
Tabelinha para facilitar

{8) itens, pólen, rúbrica, anzóis
(C) urubús, açúcares, ímã, anistia
(D) prototipo, ibero, aváro, levedo
(E) juizes, delata-lo, vê, filantropia

Alternativa correta: letra "a"
O Nota da autora: se necessário, consulte as
regras de acentuação no final do capítulo.
. vírus: paroxítona terminada em s; há: monossílabo ou oxítona terminada em a; anéis: ditongo
aberto; ônix: paroxítona terminada em x.
Alternativa "b"- itens, rubrica.

03. (CESPE - Técnico Judiciário - Area Adminis*
trativa - STF/2013) O emprego do acento gráfico
nos vocábulos ""próprio" e ""decorrêncian atende à
mesma re"Qra de acentuação gráfica .

Alternativa "d"- protótipo, ibero, avaro.
Alternativa "e"- juízes.

.,. .,.

Oxi

rên

cia

Certo- Colocando na tabela facilita:

Alternativa "c"- urubus, anistia.

de
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As duas palavras são paroxítonas terminadaS em
ditongo.

Alternativa "e"- O vocábulo soa é dissílabo: e
ocorre o hiato (vogais pronunciadas em sílabas diferentes): so-a.

04. (UNB/CESPE- TRT 2P Região- Técnico Judi-

---·~·-------~·

ciário- Area Administrativa !2010) O emprego do

06. (ACP- Escrivão de Polícia- RS/2010) Dentre as

acento gráfico em "primórdios" e "existência~ atende

alternativas abaixo, qual apresenta o par de palavras
que são polissílabas e paroxítonas?

à mesma regra de acentuação gráfica.
( ) CertO { ) Errado

(A) complexo- disciplinar
(B) fiasco-vocabular

(C) esperança -desenvolvimento

Certo.

As duas palavras são paroxítonas, pois o acento
está na mesma coluna.
PiO·
pri

'

I >eaf""

';·ift>Xl

mó r

di os

tên

da

xis

(D) bibliotecas- gramatical
(E) continuamente- registra

..

1.2.ACP
05. {ACP- Escrivão de Polícia- RS/2010) Assinale

a afirmativa correta, considerando casos de separação si! ábica de palavras e de tonicidade.
(A) Se fosse necessário separar as sílabas das palavras aperfeiçoar e acessíveis, deveríamos fazê-lo
da seguinte forma: a-per-fei-ço-ar e aces-sí-veis,
respectivamente.
(B) Na separação silábica de fluidez, o "i" deve ficar
isolado, visto ser esta a sílaba tônica da palavra,

(C) Nas palavras cumprir, desenvolver, transcrições e
enviar, a sílaba tônica recai na mesma posição,

Alternativa "c": correta.
~

Es-pe-ran-ça: (4 sílabas) - polissílaba e paroxítona: tem como sílaba tônica a penúltima ran;

~

De-sen-vol-vi-men-to: polissítaba (6 sílabas) e
paroxítona- sílaba tônica men (penúltima).

Alternativa "a" - Com-ple-xo: {3 sílabas) trise paroxítona- sílaba tônica pie (penUitima);

~ílaba

Dis-ci-pli-na: (4sílabas) polissílaba e paroxítonasílaba tônica pli (penúltima)

Alternativa "b"- Fi-as-co: (3 sílabas) trissílaba e
paroxítona- sílaba tônica as;
~

silábica, fica isolado (me-a-dos), no vocábulo
(E) O vocábulo soa é um monossílabo átono, por
isso, não se separa em sílabas.

~

Alternativa "d" - Bi-bli-o-te-cas: (5 sílabas)
po!issílaba e paroxítona- sílaba tônica te;
~

(0) Assim como na palavra meados o "a", na divisão

qualidade isso também ocorre (qu-a-li-da-de),

Vo-ca-bu-lar: (4 sílabas) polissílaba e oxítona
sílaba tônica lar.

Gra-ma-ti-ca!: {4 sílabas) polissilaba e oxítona sílaba tônica cal.

Alternativa "e"- Con-ti-nua-men-te: (5 sílabas)
polissílaba e paroxítona- sílaba tônica men;
).

Re-gis-tra: (3 sílabas) trissílaba e paroxítona sílaba tônica gis.

07. (/'.CP - Escrivão de Polícia - RS/2010) Consi-

Alternativa "c": correta.

dere as afirmações abaixo sobre acentuação.
As formas verbais será e dominá-la recebem
acento pela mesma razão.

cumprir: cum-prir= dissílaba, oxítona;
desenvolver: de-sen-vol-ver == polissílaba, oxítona;

11.

transcrições: trans-cri-ções= trissílaba, oxítona;
enviar: en-vi-ar= trissílaba, oxítona.

Alternativa "a"- a-ces-sí-veis.
Alternativa "b"- Em fluidez o "i" deve ficar isolado, mas a sílaba tônica é dez.
Alternativa "d" - No vocábulo qualidade não
há hiato, mas ditongo crescente: u (semivogal) + a
(vogal): qua-li--'da-de.

É a mesma a regra que rege a acentuação em eficiência, régua, gírias e áreas.

111. Os termos análise, avós e distância formariam
outras palavras da língua Portuguesa caso se
lhes retirasse o sinal gráfico de acentuação.
IV. Se as palavras português, difícil e indispensável
fossem passadas para o plural continuariam a
receber acento gráfico.
V.

Os vocábulos linguísticos, vícios e aí recebem
acento em razão da mesma regra.

Acentuação

Quais estão corretas?
(A)

Apenas a 11 e a V.

(8)

Apenas a I, a 11 e a 111.

(C) Apenas a!, a 111 e a IV.
(D)

Apenas a IH,. a IV e a V.

(E) Apenas a I, a 11, a IV e a V.

31 !

( ) As palavras via e roer são monossílabas, por isso
não podem ser separadas em sílabas.
A sequência correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é
(A) C-1-C-1-C.
{B) C-!- 1-C-L
1
{C) 1-C-t-1-C.
(D) 1-C-1-C-1.

Alternativa "b '':correta.

(E) 1-!-1-C-1.

São palavras oxítonas terminadas em a e recebem
o acento agudo. Acentuam-se as palavras oxítonas
terminadas em a(s); também as seguidas de lá{s).

Alternativa "d": correta

11. Acentuam-se as palavras paroxítonas termi·
nadas em ditongo: eficiência I régua f gírias I
áreas. Obs.: segundo o Aurélio, a palavra área(s)
pode ser considerada terminada em hiato ou em
ditongo: á-re-a ou á-rea.

i)

111. Análise (s.f.) - analise: forma verbal (v. analisar);
avós - avos (s.m.): fraçao de unidade quando
dividida em mais de dez {10} partes iguais (matemática); é mais usado no plural- ex.: 1/12 -lê-se
um doze avos; distância (s.f.) - distancia: forma
verbal (v. distar_Kiar) - exemplo: ela distancia-se
rapidamente da multidão.

c) ex-ce-ção: separaram-se o digrafo xc quando
entre letras vogais; a-in-da: o éncontro ai em
ainda soam separados.

IV. Os adjetivos difíceis e indispensáveis (plural}
continuam acentuados: paroxítonas terminadas
em ditongo; o adjetivo pátrio portugueses nao
recebe o acento gráfico.

09. (ACP- Inspetor de Polícia- RS/2010) Dentre
as alternativas abaixo relacionadas, qual delas apresenta o par de palavras em que as respectivas sílabas
tônicas estão corretamente sublinhadas?

V.

Os vocábulos são acentuados por regras diferentes: linguísticos- proparoxítono:todos os proparoxítonas são acentuados em português; vícios
- paroXítono: acentuam-se os vocábulos paroxítonos terminados em ditongo io; ai - recebe
o acento o i tônico que forma hiato com a vogal
anterior: a-í.

08. (ACP -Inspetor de Polícia- RS/2010) Quanto à
separação silábic"a das palavras citadas, assinale, nos
parênteses, com C as afirmativas corretas e com I as
incorretas.
( } Separam-se corretamente as sflabas das palavras insubstituível e obscena, da seguinte forma:
uin-su-bs-ti-tu+velu e "o-bs-ce-na".

in-subs-ti-tu-1-vel/ obs-ce-na;

c} lin-gua-gem I con-clu-iu;
i)

i)

a-fins: o a isolado é considerado uma sílaba; as
palavras afins e após são dissí!abas.

as palavras via e roer não são monossflabas e sim,
dissílabas- os encontros vocábulos soam separados: vi-a I ro-er.

(A) Jamais- ®guagem
{B) primeiramente- foldo~ta.
{C) pernambucano- int!:!ditos
(O} malfadado- pesquisador
(E) lexicograf!a -Afinal

~
Alternativa "e": correta.
O Nota da autora: para facilitar, imagine-se chamando a palavra, a sílaba que prolongar é a sflaba
tônica.
._

lexicografia: paroxítona- tônica na penúltima
sílaba e afinal: oxítona.

( ) As palavras linguagem e concluiu estariam corretamente separadas em sílabas se aparecessem
assim: ~lin-gua-gem" e ucon-clu-iu".

Alternativa "a" - Jamais: oxítona - tônica na
última sílaba; linguagem: tônica na penúltima sflaba paroxítona.

( ) As palavras Afins e Após não podem ser separadas em sílabas porque a vogal inicial não pode
ficar isolada.

Alternativa "b" - Primeiramente: paroxítona;
foldorista =correto: paroxftona.

( ) Estaria correto separar as sílabas das palavras
exceção e ainda da seguinte maneira: "ex-ce-ção"
e "a-in-da".

Alternativa "c" - Pernambucano: paroxítona;
interditos: paroxítona.
Alternativa "d" - Malfadado: paroxítona; pesquisador: oxítona.
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10. (ACP -Inspetor de Polícia- RS/2010) Qual das
afirmativas abaixo sobre a acentuação de palavras é
correta?
(A) As palavras insubstituívef, irresistível, início e arca-
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(2) Nos vocábulos proximidades e deixou, a letra x
representa fonemas diferentes.
(3) Nos vocábulos executivo e exemplo, a letra x
representa o mesmo fonema.

ísmos recebem acento pela mesma razão, isto é,
o "i" é tônico.

(4) Os vocábulos inído e negócio são acentuados
graficamente por serem oxí~onos.

(B) Os vocábulos sociólogo, próprias, língua e domínio são acentuados porque apresentam diton-

(5) Discutir implica discussão; analogamente, prosseguir implica procição.

gos crescentes.
(C) Assim como Há e dirá, as palavras só e Após são

acentuadas pelas mesmas razões.
(0) As palavras volúpia e dicionário não são regidas
pela mesma regra de acentuação.
(E} Os termos vocábulos, idiomáticas, política e

p(Jbfico recebem acento porque são proparoxítOnas terminadas em vagai, seguidas ou não de "s".

(6) As reticências, quando usadas no final de pa_rágrafo, reforçam e prolongam a ideia do período.
Estão corretas, apenas:
(A) 1,2e3.

{B) 2,3e4.
(C) 2,3e6.

(O) 3,4e5.
{E) 3,5 e6.

Alternativa "c": correta - Acentuam-se todos
os monossílabos tônicos terminados em a (s), o (s):
há, só; acentuam-se todas as palavras oxítonas, com
o devido acento (agudo ou circunflexo) terminadas
em a (s), o (s) =dirá, após.
Alternativa "a"- As palavras são acentuadas por
razões diferentes: são acentuados o i e o u tônicos
dos hiatos; insubstituível - arcaísmo, desde que não
formam sílaba com r, I, m, n, z e não estejam seguidos
de nh; são acentuadas as palavras paroxítonas {acento
agudo ou circunflexo) terminadas em 1: irresistível; são
acentuadas {acento agudo ou circunflexo) palavras
terminadas em ditongo oral átono, quer crescente ou
decrescente: início.
Alternativa "b" - Só as palavras próprias, fíngua e domínfo são acentuadas porque terminam em
ditongo crescente; a palavra sociólogo é acentuada
por ser proparoxítona (acento na antepenúltima)
e todas as proparoxítonas são acentuadas (acento
agudo ou circunflexo).
Alternativa "d" - As palavras volúpia e dicionário são regidas pela mesma regra de acentuação:
ambas são terminadas em ditongo crescente ia I io.
Alternativa "e"- Os termos vocábulos, idiomáti-

cas, polftica e público não são acentuadas por terminarem em vogal seguidas ou não de s: são acentuadas por serem todas proparoxítonas.

1.3.1PAD
11. (IPAD- Escrivão de Polida - PE/2007- adaptada) Analise as afirmativas seguintes que envolvem
as normas da língua escrita padrão.
(1) A acentuação gráfica dos vocábulos até e ideia
está justificada pela mesma regra.

Alternativa "c": correta.
O Nota da autora: Esta questão foi elaborada
antes da reforma ortográfica e o vocábulo ideia
ainda possuía acento. Desde 2009, estamos na época
de transição da Reforma ortográfica. Questão de
ortografia e acentuação.

Item "1". Errado: ldeia era acentuada por possuir ditongo aberto e até por ser oxítona. Regras
distintas
Item "2". Certo: Proximidade -/ss/; deixou - /ch/.
Item "3". Certo: A letra x o mesmo fonema: em
ambos o x tem som dez: /ezecutivo/ e /ezemplo/.
Item "4". Errado: São vocábulos paroxltonos terminados em encontros vocálicos átonos - ia (s), ou
seja: ditongos crescentes.
Item "5". Errado: Em discussão- (do latim discurssio, abalo)- ato de discutir. Em procição- grafia incorreta. Correto: procissão -cortejo religioso
ou outro cortejo; prosseguir- verbo transitivo; dar
segmento a, seguir avante, continuar falando. O
vocábulo procissão não deriva do verbo prosseguir
- pross- procissão- radical prociss. Possuem, pois,
radicais diferentes.
Item "6". Certo: Reticências- recurso estilístico
usado com a intenção de prolongar a ideia, reforçar
ou mesmo deixar para o leitor 'a conclusão dessa
ideia que foi suspensa deliberadamente.
12. (IPAD- Agente de Polícia- PE/2006) Assinale a
alternativa em que todas as palavras devem receber
acento gráfico.
{A) refem - orfão- baia

L

Acentuação

(B) ferias- itens- taxi
(C) rubrica- caju- juiz
(D) reles- quiromancia- raiz

(E) umido- economia- aqui

"

'

<http://www.fnfraero.gov.br/images/stories/
guia/2014/guiapassageiro2014_portugues.pdf> Acesso
em:4/1/2016 (com adaptações).

(A) Acentua-se o verbo "é", qUando átono, para dife-

renciá-lo da conjunção "e".
(8) "Você" é palavra acentuada por ser paroxítona

terminada na vogal "e" fechada.
Alternativa "a": correta

O Nota da autora: Esta questão foi anterior à
reforma ortográfica e por isso a resposta é a alternativa a. Lembre-se: o vocábulo baia não mais é acentuado por possuir ditongo aberto na paroxítona.
.,

.,

Refém - palavras oxítonas terminadas por em,
ens (refém, além, parabéns) são acentuadas na
última sílaba .

(C) "Despachá-los" se acentua pelo mesmo motivo

de "deverá".
(D} Ocorre acento grave em "à busca pessoal" em

razão do emprego de locução com substantivo no
feminino .
(E) O acento agudo em "grávidas" se deve por se tra-

tar de palavra paroxítona terminada em ditongo.

Órfão - acentuam-se as palavras paroxítonas termin-adas em ão(s), ã{s) nasais: órgão, órfão, órfãs.

Alternativa "b" - Apenas férias e táxi são acentuadas: férias - proparoxítona eventual, isto é, as
paroxítonas terminadas em ditongo crescente: férias,
série, lírio, etc. Táxi - palavra paroxítona terminada
em i(s)= táxi, júri, lápis, etc
Alternativa "c"- Nenhuma das palavras é-acentuada. Rubrica - sílaba tônica bri: paroxítona; caju
(oxítona); juiz (oxítona).
Alternativa "d"- Nenhuma das palavras é acentuada. Reles: paroxítona; quiromancia: paroxítona;
raiz: oxítona.
Alternativa "e" - Apé~;~as a palavra úmido: proparoxítona (todas as proparoxítonas são acentuadas).

1.4. ESAF
13. {ESAF- Técnico Administrativo- ANAC/2016)
Em relação às regras de acentuação, assinale a opção
correta.
Por que é preciso passar pelo equipamento de
raios X?
São normas internacionais de segurança. É proibido portar objetos cortantes ou perfurantes. Se
você se esqueceu de despachá-los, esses itens terão
de ser descartados no momento da inspeção.
Como devo proceder na hora de passar pelo
eq~ipamento detector de metais?
A inspeção dos passageiros por detector de
metais é obrigatória. O passageiro que, por motivo
justificado, não puder ser inspecionado por meio de
equipamento detector de metal deverá submeter-se à busca pessoal. As mulheres grávidas podem
solicitar a inspeção por
meio de detector manual de metais ou por meio
de busca pessoal.

Alternativa correta: letra "c" - Acentuam-se
as oxítonas terminadas em a{s), e(s), o(s), em, ens.
Incluídas nessa regra estão, também, as formas verbais ligadas aos pronomes oblíquos:
achá-lo; comê-lo; fazê-lo; vendê-lo; pô-lo; ado~
rã-lo, amá-lo, dá-la, fá-lo etc.
Alternativa "a"- Não se trata de acento diferencial, mas sim de monossílabo tônico terminado em e.
Regra: acentuam-se os monqssílabos tônicos terminados em -a, -e, -o, seguidos, ou não, de s; acentuam-se também monossf/abos que encerram os diton-

gos abertos -éi, -eu, -oi.
Alternativa "b"- vo-cê: oxítona terminada em e.
Regra: Recebem acento agudo ou circunflexo
as palavras oxítonas terminadas das em -a, -e ou -o,
seguidas ou não de -s.
Alternativa "d" - O acento grave é obrigatório
porque a regência do verbo anteposto exige a preposição "a", ou seja, o verbo é transitivo indireto: submeter-se a algo (preposição)+ artigo definido feminino
que acompanha q substantivo feminino #busca"= à.
Substituindo por substantivo masculino para
facilitar: submeter-se ao pessoal. Resultou em ao, há
crase.
Alternativa "e"- grá-vi-das: proparoxítona.
Regra: As proparoxítonas são todas acentuadas
graficameote.

2. NÍVEL SUPERIOR

2.1. FCC
14. (FCC - Analista Processual - MPU/ 2007) A
frase que está totalmente correta quanto à grafià e
acentuação é:

'l
1
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(A) O excesso de fracassos às vezes leva o governante de uma nação a por a culpa em pessoas ou
sistemas, sem a mínima exitação.
(8} A parte teórica estava sucinta, mas o grande

17. (CESPE- Analista Judiciário- Area Judiciária
- CNJ/2013) A mesma regra de acentuação gráfica,
justifica o emprego de acento gráfico nas palavras
"construída" e "possíveis".

número de notas incertas de modo desorganizado no texto provocou um desequilíbrio desastrozo.
(C) Não se conseguiu reconhecer quem fez as rúbricas,
por isso ninguém pode, ontem, ser admoestado.

( ) Certo ( ) Errado

Errado- Construída -=i formando hiato com vogal
anterior; possíveis= paroxítona terminada em L (plural}.

(0} A análise dos obstáculos não para aí, por isso não

é mau conselho sugerir que se aceite a colaboração espontânea dos especialistas na área.
(E) Alguns contratos foram redndidos porque a
assessoria considerou certoS valores extorsivos,
chegando à sugerir uma auditoria no setor.

Alternativa "d": correta.
O Nota da autora: Questão de acentuação e

18. (CESPE- Analista Judiciário- AdministrativaTRT 10/2013) As palavras "países", "famílias" e "níveis"
são acentuadas de acordo com a mesma regra de
acentuação gráfica.
()Certo{ )E.rado

Errado- PA·f-SES: hiato; famílias e níveis: paroxítonas terminadas em ditongo.

ortografia.

I •••

Observações: o verbo parar, após a reforma orto-

I

gráfica, perdeu o acento agudo na terceira pessoa do
singular para diferenciar da preposição: Ele não para
(verbo) de estudar para (preposição) a prova.

Alternativa "a"- excitação.
Alternativa "b"- desastroso.
Alternativa "c" - rubricas. Cuidado: admoestado= advertido (correto).
Alternativa "e" - rescindidos e não há crase
antes de verbo: chegando a sugerir.

,,

Certo- Todas as proparoxítonas são acentuadas.
16. (Cespe-Agentede Policia Federai-DPF/2014)
Os termos "série" e "história" acentuam-se em conformidade com a mesma regra ortográfica.

lias

ni

veis

( ) Certo ( ) Errado

Certo-

•••
( ) Certo ( ) Errado

Oxi

mi

19. (CESPE- Delegado de Polícia- ES/ 2011) Os
vocábulos "público" e "caótico" obedecem à mesma
regra de acentuação gráfica.

2.2. CESPE
15. {CESPE- 2015) Os acentos gráficos das palavras "bioestatística" e "específicos" têm a mesma
justificativa gramatical.

...

p~

I "

ó

..

Oxi

bli

w

,;

w

As duas palavras são proparoxítonas.

20. (UNB/CESPE- Analista Judiciário- Area Judiciária- TRT 2P Região/2010) O emprego de acento
gráfico no vocábulo "barbárie" deve-se à mesma regra
que se observa no emprego de acento em "caleidoscópio".
( ) Certo ( ) Errado

( ) Certo ( ) Errado

Pro

...
••

his

tó

Oxi

Resposta: Correta. Mais uma vez encontre as
vogais para separar as sílabas corretamente: bar-bá-rie
(o i é semivoga1); ca-lei-dos-có-pio {o i é semivoga!}.

ri e

"'

21. {CESPE- Analista Judiciário- Area Judiciária
TRE - BA 2010) Nas palavras "referência" e "espé-

Acentuação

de", o emprego do acento atende à mesma regra de
acentuação gráfica.
( ) Certo ( ) Errado

Certo- Tabelinha:

.,,

,.

<e

"

..,

Oxi

rên

cia

pé

ele

As duas palavras são paroxítonas terminadas em
ditongo crescente (semivogal +vogal).

22. (CESPE - Delegado de Polícia -TO/ 2008 } Às
palavras uótimon, VÍtima" e nbritãnican aplica-se a
mesma regra de acentuação gráfica.
0

Observação: após a reforma ortográfica de 2009,
a regra dos monossílabos deixou de existir, pois está
inclusa na regra das oxítonas. O gabarito poderia ser
O ou E, sendo assim, a questão foi anulada.
3. Certo. Há pegadinha: judiciário é acentuado
tanto pela regra do ditongo como pela regra do
hiato e juízes é hii1to. Podemos considerar que se
trata da mesma reglra .
Atenção! Com relação aos aspectos linguísticos
do texto abaixo, analise a questão.
[... ]respeitando as normas de segurança- saída de
emergência, tratamento acústico à prova de fogo, extintores, portas corta-fogo etc. [. . .] Muitos empresários
recorrem a liminares:[... ] a grande maioria dos prédios
públicos de São Paulo também não tem alvará. (Revista
Superinteressante, março/2013, Edição 316, p. 24).

( } Certo ( ) Errado

24. {MPE - SC - Promotor de Justiça - SC/2013) O
acento gráfico nas palavras nemergência", "empresários" e nprédiosn é justificado pela mesma regra de
acentuaçâo gráfica.

Certo- Todas são proparoxítonas.
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2.3.MPE
23. (MPE-MS - Promotor de Justiça - MS/2014)
Considere 'o enunciado abaixo e as três propostas
para completá-lo.
Recebem acento gráfico pela mesma regra de
acentuação ortográfica as palavras

1.

princfpios e fa~ílias

2.

atéejá

3.

Judiciário e juízes
Quais propostas estão corretas?

(A) Apenas 1.
(B) Apenas 2.

( ) Certo ( l Errado

Certo- as três palavras sâo acentuadas porque
são paroxítonas terminadas em ditongo crescente.
2S. {MPE- MS- Promotor de Justiça- MS/2011}
Segundo o Novo Acordo Ortográfico da língua Portuguesa de 1990, assinai~ a alternativa em que há
erro de acentuação gráfica:
(A) Eu abençoe todos os fiéis desta igreja, disse o
padre;
{B) A ideia principal deste curso é proporcionar atualização sobre a matéria;
(C) Os cientistas estavam presentes na expedição
no momento em que a jóia foi encontrada no
fundo do mar;
(0} Todos os torcedores creem na recuperação do
time nesta etapa final;
(E) Ele não pôde sair este final de semana, pois prestou concurso público sábado e domingo.

(C) Apenas 3.
(D) Apenas 1 e 3.

(E) 1,2 e3.

Questão anulada- Vamos analisar juntos.
1. Certo: paroxftonas terminadas em ditongo.
2. Errado: até é oxítona; já é monossílabo.

Alternativa uc": correta - joia = os ditongos
abertos net e "oin em paroxítonas deixam de levar
acento.
Alternativa "a" - abençoa = após a reforma
ortográfica, deixam de levar acento circunflexo as
palavras terminadas em 0 00". Exemplos: abençoaperdoe- voo - enjoo -corao - magoa- perdoa.
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Alternativa "b" - ideia = os ditongos abertos
"ei" e "oi" em paroxítonas deixam de receber acento.
Alternativa "d"- creem"" deixa de ser usado o
circunflexo na conjugação da terceira pessoa do plural do presente do indicativo ou do subjuntivQ dos
verbos crer, dar, ler, ver e seus derivados.

.... Dica - Credeleve: cre I de I Je I ve : creem de em - leem - veem.
Alternativa "e" - pôde "' acento diferencial: na
língua escrita, existem dois casos em que os acentos
são utilizados para diferenciar palavras homógrafas
(de mesma grafia). Veja:
1) pôde I pode : Pôde é a forma do pretérito perfeito do indicativo do verbo poder. Pode é a forma

do presente do indicativo. Exemplos:
•

A menina pôde estudar.

•

A menina pode estudar.

2) pôr I por: Pôr é verbo e por é preposição. Exemplos:
._

Eles precisam pôr o, material na safa.

.-

Não ande por a f!

26. {MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2011)
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_.. Nota da autora: Questão de acentuação e

pontuação.
L

médico (substantivo masculino) proparox~tona
aCentuada como todas devem ser.

11.

medico (verbo medicar na P pessoa singular do
Pre5ente do Indicativo) paroxítona terminada em
"ou não leva acento.

111. o uso da próclise se dá devido à presença de
palavra ou expressão de valor negativo. Neste
caso, temos o advérbio de negação unão" que
atrai o pronome antes do verbo (pródise).
IV. não é facultativa, mas sim obrigatória a utilização
da preposição "de" na expressão "capacidade
de" (ter capacidade de algo).
V. o verbo assistir no sentido de dar assistência, auxílio, prestar ajuda ou socorrer é urr, Verbo Transitivo
Direto (vrD) não aceitando, portanto o uso de preposição e consequentemente o da crase. (quem
assiste/socorre- assiste/socorre alguém)
VL sim, as vírgulas podem ser substitUídas por travessões, pois se trata de aposto .

2.4. CONSULPLAN

Analise as proposições abaixo:
I.

11.

A forma nominal umédico" pode também ser
grafada, em outro contexto, como a forma verbal
medico, neste último, a grafia dispensa o acento
agudo, de acordo com as regras gramaticais de
acentuação gráfica.
Na oração "não se confunde com a eutanásia
passiva" o uso da próclise é justificada porque o
sujeito anteposto ao verbo é pronome indefinido.

111. Em relação à regência nominal, tem-se a expressão "capacidade de" cuja preposição é facultativa.
IV. Pelas recomendações gramaticais modernas de
regência verbal, substituindo-se "apesar do seu
dever de assistir o paciente" por "apesar do seu
dever de assistir a pessoa~ é obrigatório o uso do
acento indicativÕ de crase no "a" destacado.

27. (Consulplan- Analista Judiciário- Área Judiciária - TRE - MG/2013) Assinale a alternativa em

que todas as palavras são acentuadas graficamente
pelo mesmo motivo.
(A) é -têm -ética
(B) só - porém - política
(C) até- também- mínimo
(D) democrática- ético- único
(E) excluído- legítimas- ilegítima

O Nota da autora: na tabela!

V. Em "agir do médico porque, apesar do seu dever
de assistir o paciente, não terá o poder de salvá-lo", as vírgulas podem ser substituídas por travessões.
(A} Apenas as assertivas 11 e V estão corretas.
(B) Apenas as assertivas I, Hl e IV estão corretas.
(C} Apenas as assertivas I e Vestão corretas.

(D) Apenas as assertivas 11, 111 e V estão corretas.
(E) Todas as assertivas estão corretas.

Alternativa Hc": correta

Alternativa correta: letra "d" - Todas as proparoxítonas são acentuadas. As sílabas acentuadas
estão na mesma coluna.
Alternativa ''a"- é= monossílabo tônico; têm""
acento diferencial (plural do verbo ter); ética =proparoxítona.

l
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Alternativa "b" - só
monossílabo tônico;
porém"" oxítona terminada em "em"; política= proparoxítona.

Alternativa "d": correta - Acentuam-se as
palavras paroxítonas terminadas em L: terrível louvável.
Alternativa "a"- funil- quanto à sílaba tônica
é palavra oxítona;

Alternativa "c"- até e também = oxítonas terminadas em "e" e "em", respectivamente; mínimo =
proparoxítona.

F~P,RO~ 1~~)-\? -~~~i~
tom

"

bêm
mo

Alternativa "e"- ex-du-í-do =hiato; legítimas e
ilegítimas= proparoxítonas.

~

Alternativa "b" - troféu - quanto à sílaba
tônica é palavra oxítona: acentuam-se os ditongos
abertos éu, ói, éi.
Alternativa "c" - réu gos abertos éu, ói, éi.

acentuam~se

os diton-

2.6.PONTUA
30. (Pontua Concursos - Analista Judiciário Ãrea Judiciária - TRE - SC/2011) Ass.inale a série
que apresenta somente palavras paroxítonas:
(A) Enciclopédia- página- relatório.

(B) Conteúdo- brechós- catálogo.
(C) Além - lá - bônus.

28. (CONSULPLAN- Analista Judiciário- Ãrea Judiciária- TSE/2012) Assinale a palavra que NÃO tenha
sido acentuada pelo mesmo motivo que as demais.

{D) Histórias- enciclopédia- bônus.

(A) substituído.

Alternativa "d": correta -Obrigatoriamente se
deve separar as sílabas:

(B) polícia.

{C) jurisprudência.
(0) saqueáve!.

Alternativa "a": correta - vogal i formando
hiato com vogal anterior (u). Ex. saúde, saída.

~

his-tó-rias (paroxítona terminada em ditongo
crescente);

._

en-ci-do-pé-días (paroxítona terminada em
ditongo crescente);

._

bô-nus (paroxítona terminada em ~l
Por eliminação para ganhar tempo:

Alternativa "b" - Paroxítona terminada em
ditongo crescente.

._

na alternativa iJ:, pá--gi-na é proparoxftona;

._

Alternativa "c" - Paroxítona terminada em
ditongo crescente.

na g, con-te-ú-do é hiato, bre-chós é oxítona e
ca-tá-lo-go é proparoxítona;

._

alternativa c,· a-lém é oxítona, lá era monossílabo antes da reforma ortográfica, agora é considerada oxítona.

Alternativa "d"- Paroxítona terminada em "1".

2.5.1VIN
29. (Procurador do Município - Prefeitura Teresina- Pl/2012 -IVIN) No trecho"( ...) Um aluno terrível
forà levado a julgamento ... u A palavra destacada foi
acentuada pela mesma razão que deveria ser acentuado o vocábulo:
(A) Funil.

(8) Trofeu.

31. (Pontua Concursos - Analista Judiciário Área Judiciária- TRE/SC/2011) Assinale a alternativa CORRETA quanto à separação silábica:
{A) Cri-an-ça-da.
(B) Doa-ções.
(C) Aden-do.

{D) A-traen-tes.

(C) Reu.
{0) Lavavel.

Alternativa "a": correta.
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O Notada autora: Para saber acentuação, é preciso dividir as sílabas. Por isso a questão foi inserida
neste tópico.

--------

-----~----

--·

------------

"."u" que formarem sílabas sozinhas ou com "s" serão
acentuadas, exceto quando seguidas de "nh".
( ) Verdadeiro ( } Falso

Em questões de separação de sílaba é aconselhável encontrar todas as vogais da palavra para não
haver possibilidade de engano, já que em cada sílaba

existe uma vogal: crh!.n-ç~-d~.
Correções:

,,
•

• dQ-'ª-çQes;
•
•

Resposta: (falso)- Nova regra: não se acentuam
mais o i e ou tônicos, após ditongo em palavrasparoxítonas. Exemplo: Bocaiúva = Bocaiuva; feiúra =feiura.
Complemento: a palavra Tuiuiú é falso hiato, é
acentuada por ser oxítona e não hiato.

'ª-dgn-d.Qi

Sugestão para consulta On-line: http://umportugues.com/

~tra-en-t~s.

2.7. FEPESE
32. {FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)

Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

O novo acordo ortográfico (2009) prevê que
palavras paroxítonas com ditongos abertos "éi" e
"ói" não são mais acentuadas. Servem de exemplo: paranóia, decibeis, ideia, asteroide, Coreia,

34. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:
,
Na frase "As normas do estabelecimento preveem que o garçom para de trabalhar sempre
que tiver que pôr a mão no vaso sanitário, sentir
náuseas ou enjoas", a acentuação gráfica está de
acordo com aS regras em vigor atualmente.
( ) Verdadeiro { } Falso

Hanoi, carreteis, Tróia, anzóis, verborreia.
( ) Verdadeiro { ) Falso

Resposta: (falso) - Coireções: paranoia, decibéis, Hanói e carretéis.
Como a questão se refere ao novo acordo ortográfico, vale a pena rever para fixar, já que a chance
de questão futura é grande.

Antes do Acordo Ortográfico a regra era: acentuam-se todos os ditongos abertos éu, éi, oi. Exemplos: chapéu, assembléia, herói, anéis, idéia, jóia.
Depois do Acordo Ortográfico a regra passou
a ser: acentuam-se apenas os ditongos de pronúncia
aberta (éi, ói, éu}, quando oxítonas ou monossílabos,
seguidos ou não de "5".
ATENÇÃO: Os ditongos abertos não serão mais
acentuados quando tônico formando vocábulos
paroxítonos. Exemplos: l-dei-a, He-roi-co, Pa-ra-noi-co, Es-trei-a, Joi-a, As-sem-blei-a.

Resposta: (verdadeiro) - Regras: Elimina-se o
acento circunflexo das palavras terminadas em tEM.
Exemplos: creem, deem, leem, vêem; Elimina-se o
acento circunflexo das palavras terminadas em ÔO.
Exemplos: abençoa, enjoa, voa, zoa.
Sugestão para consulta On-line: http://umportugues.com/

35. {FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado dil questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:
No Brasil, seguindo o que consta no novo acordo
ortográfico (2009), em razão da predominante
pronúncia com timbre fechado, costuma-se
colocar acento circunflexo em palavras como
econômico, acadêmico, fêmur. Todavia, em respeito ao novo acordo ortográfico, se um brasileiro escrever económico, académico, fémur, não
cometerá erro de grafia.

Sugestão para consulta On-/ine: http://umportugues.com/

( ) Verdadeiro ( ) Falso

33. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

Resposta: (verdadeiro) - O Acordo manteve a
duplicidade de acentuação {acento circunflexo ou
acento agudo) em palavras como econômico/económico, acadêmico/académico, fêmur/fémur, bebê/
bebé.

A regra que explica a acentuação gráfica nas palavras Bocaiúva, Cridúma, feiúra, tuiuiú, heroísmo,
Guaíba, Piauí e juízes, de acordo com o novo
acordo ortográfico (2009), é: "As vogais tônicas "i" e

Entendeu-se que, como esta acentuação reflete
o timbre fechado (mais frequente no Brasil} e o tim-

r

T
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bre aberto (mais freqüente em Portugal e nos demais

países lusófonos) das pronúncias cultas das vogais
nestes contextos, ela não deveria ser alterada.

só: monossílabo- regra: acentuam-se as oxítonas terminadas em a(s), e(s), o(s).
PAR

PRO

Em principio nada muda para nós brasileiros. A

I

novidade é que as duas formas passam a ser aceitas
em todo o território da lusofonia e devem ambas
constar dos dicionários. Assim, se -um brasileiro, que

hoje é obrigado a usar o acento circunflexo, grafar

OXI
pó•

Alternativa "b"- Petrtpolis I óbitos = propa1
roxítonas.

com o agudo não estará cometendo erro gráfico}

I

2.8. FGV
36. (FGV 2013)
Assinale a alternativa que indica a palavra que só

pode ser empregada com acento gráfico.

,,

PRO

PAR

UÓ

po

!15

ó

bi

to•

Alternativa "c" - possuíam I constituídas são
hiato e não precisamos inserir na tabela. Aliás, não
podemos inserir.

(A) Científico.

pos-su-í-am

IBJ

cons- ti- tu- í- das.

É.

(C) Até.

Alternativa "d"- através I também =oxítonas.

(D} Físico.

I
I

(E) Vítima.

GABARITO: O
fí.si.co = proparoxítona. Regra: toda proparoxí-

tona deve ser acentuada.
Alternativa "a"- Científico (adjetivo) ou
fico (verbo).

OXI

'

I
I

PRO

I

m"

Alternativa "c" - Até (preposição) ou ate (do
verbo atar].

Alternativa "e"- Vítima (substantivo) e vitima
(verbo vitimar).

37. {FGV 2013) Assinale a alternativa que indica os
vocábulos do texto que não são acentuados pela
mesma regra de acrintuação gráfica.

'"

vés

lõm

bém

Alternativa "e"- vácuo I municípios= paroxítonas terminadas em ditongo.

cienti~

Alternativa "b"- t (verbo) ou e (conjunção).

OXI

PAR

PRO

PAR

OXI

vá

wo

d

pios

"'

38. {FGV 2013)
As alternativas a seguir apresentam palavras do
texto acentuadas pela mesma regra de acentuação,
à excedo de uma. Assinale-a
(A) será I está

(B) ônibus I últimos

(A) após/só

(C) três I há

(B) Petrópolis I óbitos

(O) política I econômica

(C) possuíam I constituídas

(E) médio I saúde

(D) através I também
(E) vácuo I municípios
médio: mé.dio = paroxítona terminada em
ditongo;

GABARITO: A

saúde; sa.ú.de =hiato

Alternativa "a"- após: oxítona - regra: acentu·

Alternativa "a"- será I está =oxítonas.

am-se as oxítonas terminadas em a(s), e(s), o(st em, ens.
·PRO

l.

Fonte: http://www.parabolaedítorial.eom.br/downloads/
novoacordo2.pdf

PAR

OXI

,."

,,"
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Alternativa "b"- ônibus I últimos= proparoxítonas

N

Hífen, pólen

X

Tórax, clfmax

PRO

PAR

OXI

l(s)

ô

ni

bu•

U{s}

úl

ti

mo•

No•

Júri, lápis
Vfrus, bônus

.

Elétrons, prótons

Alternativa "c"- três I há= monossílabos terminados em e(s) e a, respectivamente.

UM(UNSJ
Ão(s)

órfão, órfãos

Alternativa "d"- política I econômica= proparoxítonas

Â(s)

Órfã, órfãs

I '

I
I

PRO

PAR

"·

mi

po
m

nó

ti

OXI

"

"

Fórum

o.

Bfceps, fórceps

Ditongo

Sábio, colégio

2.10.CETRO
40. (CETRO 2015) De acordo com a norma-padrão da

2.9. FUNDAÇÃO AROEIRA
39. {Fundação Aroeira - Delegado de Polícia T0/2014) O Texto 3 apresenta marcas das transformações recentes na padronização da língua portuguesa, como se vê na grafia das palavras
(A) tragédias: filósofo.
(B} herói; papéis.

(C} ideológicas; compactuam.

Língua Portuguesa e quanto à acentuação, assinale a
alternativa em que as palavras devam ser acentuadas,
respectivamente, de acordo com as mesmas regras
de acentuação das palavras apresentadas abaixo.
Arquipélago/ notável! inteligência
'
(A) Safa I tambem/ violencia

(B) Cronica I acaraje/ pes
(C) Armazem I torax/facil
(0) Lagrima I agradavel! proverbio
{E) Album I pro/ jilo

(0) idéia, freqüentemente.

Resposta: "d"
Alternativa correta: letra "d"

Arquipélago e lágrima""' proparoxítonas.

O Nota da autora: Questão referente à reforma
ortográfica de 2009.

Notável e tórax= paroxítonas.
Inteligência e provérbio= paroxítonas.

ldeia =deixaram de ser acentuados os ditongos
abertos em palavras paroxítonas;
Frequentemente = o trema deixou de ser
usado.
Alternativa "a" - Paroxítona terminada em
ditongo continua sendo acentuada, assim como as
proparoxítonas.
Alternativa "b" - Ditongo aberto na última
sílaba é acentuado (os dois vocábulos seguem a
mesma regra).
Alternativa "c"- Proparoxítonas são acentuadas. Compactuam não recebe acento por ser paroxítona.
Acentuam-se as paroxítonas terminadas em:

2.11.ACAFE
41. (ACAFE- Delegado de Polícia- SC/2014) Assinale a alternativa em que o acento gráfico é determinado pela mesma regra.
A) índios, vácuo, mágoa, eloquência, espécie.
8)

Piauí, dendê, carijó, pôs, bênção.

C} características, próprio,
encontrá-la-emas.

fracionários,

sádico,

O) louvável, jóquei, revólver, quiséssemos, conferência.
E)

renegá-la, período, juízes, maracujás, armazéns.

Amável, automóvel
Açúcar, repórter

Alternativa correta: letra "a"

l

Acentuação
Nota da autora: questão fácil! Basta inserir na
tabela para ter certeza.

\ .. ,

I

bulo "raiz'' não é acentuado pelo fato de o "i" estar
seguido de "z" na mesma sílaba. Em "ra-í-zes", o "z"
fica na sílaba posterior.

Alternativa "d"- itens: 'palavras paroxítonas terminad3s em "-em" e "-ens" não têm acento gráfico.
Cuidado! As oxítonas recebem o acento (ninguém,
alguém, vintém, parabéns), ás paroxltonas não.

Q!JESTÕES DIFÍCEIS
Todas as palavras são paroxítonas terminadas
em ditongo.

Há poucas questões de acentuação em provas
da área fiscal.

Erros:
b) Apenas dendê e carijó são oxítonas. Elimine
as palavras para ganhar tempo.

3.CESPE

c) Apenas características e sádicos são proparoxítonas.

01. {CESPE/UnB - TCU - Auditor Federal de
Controle Externo/2013) Os vocábulos "assistência", "potável" e "elétrica" são acentuados de acordo
com a mesma regra de acentuação gráfica.

d) Diferente das outras palavras (paroxítonas),
quiséssemos é proparoxítona.

( ) Certo ( ) Errado

e) Apenas renegá-la, maracujás e armazéns
são oxítonas.

2.121ESES
42. {lESES -Analista Judiciário -Area JudiciáriaTRE- MA/2015) Das alternativas a seguir, assinale a
que apresente todas as palavras acentuadas (ou não)
corretamente:
a) A plateia ficou paranóica com a entrega do troféu para a equipe eur~peia.

O erro da questão está na palavra e-lé-tri-ca
(proparoxítona), pois destoa da regra de assistência
e potável que são paroxítonas.

b) A estrela dos personagens ·em seus atos heroicos
marcou a carreira dos atores, que agora têm suas
vidas monitoradas por fãs e pela mídia.

DICAS

c) As raizes da carnaúba não resistiram às intempéries, o que resultou em uma moléstia que reduziu o número de árvores dessa espécie na região.

1. PROPAROXÍTONAS

d) Todos os ítens metálicos que compunham o protótipo foram expostos à força de um ímã com
polos negativos e positivos.

As proparox;ítonas são todas acentuadas graficamente: trágico, patético, árvore

~

2. PAROXÍTONAS

O Nota da autora: Questão de exige conhecimento das regras da última reforma ortográfica
(acentuação).
, Alternativa correta: letra "b"- Todas acentuadas corretamente seguindo a reforma ortográfica.
Estreia e heroicos: ditongo aberto na paroxítona ==
sem acento; têm: acento diferencial (plural).
Alternativa "a"- paranoica: ditongo aberto na
paroxítona= sem acento.
Alternativa "c"- raízes: o ui" forma hiato Com
a vogal anterior (a) = com acento. Cuidado! O vocá-

Sílaba tônica: antepenúltima.

Sílaba tônica: penúltima
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Observações:

•
•
''

Os monossílabos átonos são palavras vazias de
sentido, vindos representados por artigos, pronomes oblíquos, elementos de ligação (preposições, conjunções).
Há monossílabos que são tônicos numa frase e
'
átonos em outras. Exemplos:
Você trouxe sua mochila para quê? (tônico)

Que tem dentro da sua mochi/o?(átono)
Há sempre um mas para questionar. (tônico)
Eu sei seu nome, mas não me recordo agora.
(átono}

As paroxítonas terminadas em hifens, jovens
n são acentuadas (hlfen), mas as
que terminam em

não.

Não são acentuados os prefixos semi, super
terminados em i e r.

Acentuam-se as paroxítonas várzea, mágoa, óleo,
terminadas em ditongos cres- régua, férias, tênue,
centes: ea(s), oa(s}, eo(s), ua(s), cárie, ingênuo, início
io(s).

~

Muitos verbos, ao se combinarem com pronomes oblíquos, produzem formas oxítonas ou
monossilábicas que devem ser acentuadas por
acabarem assumindo alguma das terminações
contidas nas regras. Exemplos:
beijar+ a =beijá-la

fez+ o =fê-/o
dar+ as= dó-las

3.0XÍTONAS
Sflaba tônica: última.

fazer+ o =fazê-lo

5. REGRAS ESPECIAIS
Estas regras não podem ser encaixadas na tabela
de dica mencionada no início do capítulo.

5.1. DITONGOS ABERTOS

4. MONOSSÍLABOS
4.1. MONOSSÍLABOS TÔNICOS
Possuem uma sílaba e são pronunciados fortemente.

Os ditongos éi, éu e ói,
sempre que tiverem pronúncia aberta em palavras
oxítonas (éi e não êi), são
acentuados.
Os ditongos abertos ocorridos em palavras paroxítonas NÃO são acentuados.

Exemplos:
é i (s): anéis, fiéis, papéis
éu {s):troféu, céus
ói {s): herói, constrói, caubóis
Exemplos:
assembleia, baia, colmeia,
Careia, estreia, heroico,
ideia, jiboia, joia, paranoia,
plateia, etc.

A palavra destróier é acentuada por ser uma paroxítona
terminada em #rN (e não por possuir ditongo aberto oi).

S.2.HIATOS
4.2. MONOSSÍLABOS ÁTONOS
Não possuem autonomia fonética, sendo profe-

ridos fracamente, como se fossem sílabas átonas do

vocábulo a que se apoiam: o{s), a(s), um, uns, me, te,
se, lhe, nos, de, em, e, que, etc.

Acentuam-se o i eu tônicos
quando formam hiato com
a vogal anterior, estando
eles sozinhos na sílaba ou
acompanhados apenas de
ns", desde que não sejam
seguidos por- nh.

Exemplos:
sa _ í _da
e- 9°- ís- mo
sa-ú-de

{

l

I

Acentuação

Não se acentuam, portanto,
hiatos como os das P<~lavras
seguintes
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-ir

Motivo:- i ou- u não estão sozinhos nem
dos de- s na sílaba.
Cabe esclarecer que existem hiatos acentuados não
por serem hiatos, mas por
outras razões

5.3. VERBOS TER E VIR

Exemplos:

ju - iz, ra - iz. ru - im, ca

Exemplos:

po-é-ti-co: proparoxítona
bo-ê-mio:
terminada

Exemplos:
pessoa do plural do presente do Ele tem- E!es têm

Acentua-se com circunflexo a 3a
acompanha~

indicativo dos verbos ter e vir,

'

paroxítona

Nos verbos compostos de ter e

•m ditongo

vir, o acento ocorre obrigatoriamente, mesmo no singular. Oistingue-se o plural do singular
mudando o acento de agudo
para drcunflexo

crescente.
ja-ó: oxítona terminada
em"o".

Ele vem- Eles vêm

bem como nos seus compostos Ele retém- Eles retêm
{deter, conter, reter, advir, convir, Ele intE(vém - Eles interintervir, etc.).
vêm
Exemplos:
e! e detém- eles det~m
ele advém- eles advêm

I

Ortografia
~, e Semântica

~====

Aconselhável ter em mãos um dicionário atualizado (reforma ortográfica 2009) para consulta. Surgindo palavras desconhecidas, pesquise-as e anote
o significado. Como uma palavra pode possuir vários
sentidos, veja qual se encaixa no contexto, pois é
preciso aprend_er a desvendar as palavras.

Aconteceu que no meu quintal, em um monte
de terra trazido pelo jardineiro, nasceu alguma
coisa que podia ser um pé de capim -mas descobri
que era um pé de milho. Transplantei-o para o exíguo canteiro na frente da casa. Secaram as pequenas folhas, pensei que fosse morrer. Mas ele reagiu.
Quando estava do tamanho de um palmo, veio um
amigo e declarou desdenhosamente que na verdade aquilo era capim. Quando estava com dois
palmos veio outro amigo e afirmou que era cana.(...)

Q!JESTÕES FÁCEIS

(Rubem Braga. 200 crônicas escolhidas, 2001.
Adaptado)

l.VUNESP
01. {TJ SP- 2014) Considerando-se o contexto, na
oração- ... que estudaram em colégios privados .
-,o termo em destaque opõe-se à ideia de
{A) restritos.

02. (TJ SP- 2014) Na oração -Transplantei-o para
o exíguo canteiro na frente da casa. -, o termo em

destaque significa
{A)

primoroso.

{B)

particulares.

(B) notável.

{C)

governamentais.

(C) contíguo.

(D) coletivos.

(D) adequado.

(E) confidenciais.

(E) pequeno.

~
Alternativa correta: letra "c"

Alternativa correta: letra "e"

-Governamentais: Relativo ao governo; que pertence ao governo, ou seja, é público.

- Exíguo: Pronuncia-se: /ezíquo/. Que possui
dimensões menores; pequeno: apartamento exíguo.

Antônimo: privado= Particular, que não é função
pública.

(A) primoroso= Feito com primor. Excelente, dis~
tinto, belo.

(A) Que se encontra limitado; que está cercado
ou limitado em comparação aos demais= privado.

(8} notável = Que merece ser notado (digno de
atenção).

(B) Que pertence exclusivamente a certas pessoas ou coisas= privado.

(C) contíguo= Situado ao lado de; que está muito
próximo de.

(D) Que é capaz de abranger um grande número
de pessoas e/ou coisas = pode ser privado.

(D) adequado= Apropriado, adaptado, que corresponde perfeitamente a um objetivo; ajustado,
apropriado.

(E) Que se diz ou se faz em confidência; secreto
=privado.

Trecho para a questão.
Um pé de milho

03. (TJ SP- 2014) Assinale a alternativa em que, nas
duas passagens, há termos empregados em sentido
figurado.
(A) ... lança as suas folhas além do muro ... / Há mUitas flores belas no mundo ...

•••

i
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(B) ... beijado pelo vento do mar .. /Meu pé de milho
é um belo gesto da terra.
(C} Ele cresceu, está com dois metros .. I Tinha visto
centenas de milharais ..

(D) Secaram as pequenas folhas .. I Sou um ignorante ..
(E) Mal ele reagiu./ .. na verdade aquHo era capim.

•••

Alternativa correta: letra "b''
-Sentido figurado é conotação""' Ação que consiste no emprego de uma palavra a partir de um sentido figurado, não literal, e dependente do contexto.
Aquilo que uma palavra pode sugerir, além do seu
sentido literal, através de associações com outras
palavras, outros contextos, outros seres ou objetos.
- Sentido literal é denotação ""' Sentido próprio
de uma palavra, ou qualquer outra coisa, desprovido
de ampliações ou modificações em seu significado.
Relação objetiva de significado entre a representação, símbolo, som, !cone, e o conceito estabelecido
por eles.
Note que as alternativas A, C, De Epossuem sentido real, denotativo (dicionário).

Alternativa "b"- sem relação.
Alternativa "c" - Abnegar é sacrificar-se. Não
chega a tanto.

Alternativa "d"- Não é preciso que haja amor.
OS_ (VUNESP - Agente Penitenciário - SP/2013)

Em- características epidêmicas-, o adjetivo ~pidê
micas corresponde a- características de epidemias.
Assina! e a alternativa em que, da mesma forma,
o adjetivo em destaque corresponde, corretamente,
à expressão indicada.
{A} água fluvial- água da chuva.
(B) produção aurífera- produção de ouro.
(C} vida

rupestre- vida do campo.

(D) notícias

(E) costela

brasileiras- notícias de Brasília.

bovina - costela de porco.

Alternativa c·orreta: letra "b"
O Nota da autora: Questão de ortografia e adjetivo (locução).
Aurífera: que contém ouro, ou que o produz.

Alternativa "a" - Fluvial: Ref. a rio ou próprio
Trecho.

de rio.

Alternativa "c."- Rupestre: Ref. a rocha.
Adolescentes vivendo em famílias que não lhes
transmitiram valores sociais altruísticos, formação
moral e não lhes impuseram limites de disciplina.

04. (VUNESP- Agente Penitenciário- SP/2013) 0
sentido contrário (antônimo) de altruísticos, nesse
trecho, é:
(A) de desprendimento.

Alternativa "d"- Brasileiras: Que nasceu ou vive
no Brasil, que é do Brasil; típico desse país ou de seu
povo.

Alternativa "e"- Bovina: Do ou ref. ao boi.

Texto! Leia o trecho do texto
referente à questão seguinte_

(B) de responsabilidade,
(C) de abnegação.

(D) de amor.
(E) de egoísmo.

Alternativa correta: letra "e"
O Nota da autora: Tenha cuidado, pois é pedido
o antônimo (sentido oposto) e não sinônimo {mesmo
sentido).
Sinônimo de altruístico: Dedicação desinteressada ao próximo;..FILANTROPIA.
Antônimo: egoísmo.

Alternativa "a" - faz parte do mesmo campo
semântico de-attrufsmo.

Veja, aí estão eles, a bailar seu diabólico "pas
de deux" ("): sentado, ao fundo do restaurante,
o cliente paulista acena, assovio, agita os braços
num agônico polichinelo; encostado à parede,
marmóreo e impassível, o garçom carioca o ignora
com redobrada atenção. O paulista estrebucha:
uAmigô?!", "Chefê?!", "Parceirô?!''; o garçom boceja,
tira um fiapo do ombro, olha pro lustre. (... ) (Antonio Prata, Cliente paulista, garçom carioca. Folha
de S.Paulo, 06.02.2013) ("Um tipo de coreografia,
de dança).

06. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2013) O sentido de marmóreo (adjetivo) equivale
ao da expressão de mármore. Assinale a alternativa
contendo as expressões com sentidos equivalentes,
respectivamente, aos das palavras ígneo e pétreo.

Ii
I
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(A) De corda; de plástico.
(8) De fogo; de madeira.
(C) De madeira; de pedra.

(D) De fogo; de pedra.
(E) De plástico; de cinza.
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certamente ___ entre nós ___ do fenômeno da
corrupção e das fraudes".
{A) a ... concenso ... acerca
(B) há , .. consenso .. , acerca

(C) a ... concenso . , a cerca
(D) a ... consenso ... há cerca

{E) há .. consenço ... a cerca

Alternativa "d": correta - Marmóreo: feito de
mármore .
._

a, c e e.
~

Alternativa "b": correta.

lgneo: referente ou próprio do fogo. Eliminadas
Pétreo: referente ou próprio da pedra. Eliminada
b.

Texto! Trecho para a próxima questão.

~

Há-= existe. Eliminadas alternativas a,

~

Consenso: concordância de ideias, de opiniões.
Eliminada e.

•

Acerca: a respeito de, com relação a.
)IJo.

Dica:

Há cerca de: tempo decorrido.

Sem querer estereotipar, mas já estereotipando: trata-se de um ser cujas interações sociais
terminam, 99% das vezes, diante da pergunta
"débito ou crédito"?

ced.

A cerca de ou cerca de: aproximadamente, mais
ou menos.
~

Acerca: a respeito de.

07. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2013) Nesse contexto, o verbo estereotipar tem

09. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2012) Na frase- Os autores têm até explicação

sentido de
(A) considerar ao acaso, sem premeditação.

para o fato de não acreditarmos muito nessas promessas.-, é correto afirmar que

(B) aceitar uma ideia mesmo sem estar convencido
dela.

(A) o termo "até", considerando seu uso contextual,
poderia ser substituído por #inclusive".

(C) adotar como referência de qualidade.

(8) a forma verbal "acreditarmos" está errada, pois o
sujeito da oração é "Os autores".

{D) julgar, de acordo com normas legais.
(E) classificar segundo ideias preconcebidas.

Alternativa "e": correta - Sentido figurado:
atribuir qualidades, defeitos, características etc. a
(algo ou alguém) de acordo com conceitos preconcebidos, ou classificações esquemáticas fixas, generalizações inexatas ou inadequadas etc.

Alternativa "a"- Eliminada por não ser sem premeditação.

Alternativa "b"- Não há relação com aceitar ou
não.

Alternativa "c"- Não só qual idade.
Alternativa "d" - Não é de acordo com as normas legais.

(C) o termo Hpara" introduz oração adverbial, expressando sentido de finalidade.
(0} a expressão "nessas promessas" não tem um
referente preciso nas informações textuais.
(E) a forma verbal "têm" está grafada incorretamente, pois não haveria acento nesse contexto.

iifiltttitE~
Alternativa "a": correta - Até, no contexto é
advérbio e equivale a também, ainda e inclusive. Afirmativa correta.
Alternativa "b"- A forma verbal acreditarmos está
certa porque o sujeito oculto é o pronome reto nós.
Alternativa "c" - paro, no texto, não expressa
sentido de finalidade e sim de direção.

08. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2013) Assinale a alternativa que preenche, cor-

Alternativa "d"- nessas promessas tem referente preciso: Era de superabundância, acesso a bens e
serviços.

reta e respectivamente, as lacunas do trecho a seguir,
de acordo com a norma-padrão. "Além disso, _ _

Alternativa "e" - Têm está grafada corretamente: 3a pessoa do plural de indicativo de verbo ter.

i
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10. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2012) Leia a charge.

(A} porque ... trás ... previnir

(B} porque ... traz ... previnir
(C} porquê. . tras . .. previnir

'CARPIMO'
UMA ROÇONA

E PRA UMA
ROCINHA, CHAMAM
O EXÉRCITO!
VERGONHA!

(O} porque ... traz ... prevenir

(E} por quê ... tráz. . prevenir

Alternativa "d": correta.
Por que: a palavra razão está subentendida =
Agora, estudo levanta hipóteses sobre por que
(razão) praticar atividade física. Eliminadas a, b, c

e e.
Traz com z, correto, de trazer.
(Fonte: Erasmo. www.acharge.com.br)

Um dos efeitos de humor da charge reside no
fato de as personagens entenderem "roçona" e
"rocinha~ como
(A) palavras sinônimas derivadas de "roça".
(B) aumentativo e diminutivo de #roça", respectiva-

mente.

prevenir grafado corretamente com e (do Lat.
Praevenire), evitar.

12. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário TJM - SP/2011) O termo destacado no trecho - .
mas a lei não endossa- é sinônimo de

IA} invalida.
(B} obriga.

(C) áreas urbanas onde se trabalha pouco.

(C} prescreve.

(D) áreas rurais cuidadas pelo Exército.

(0} proíbe.

(E) substantivos próprios relativos a logradouro.

(E} apeia.

Alternativa "'b": correta - Entendem como
aumentativo e diminutivo de "roça", por ignorarem
"rocinha" como denominação de favela carioca.

no texto, a lei não apoia.

Alternativa "a" - Palavras derivadas de roça,
mas não sinônimas.

Alternativa "c" - Não se relacionam a áreas
urbanas.

Alternativa "'d" -Áreas suburbanas de favelas
não rurais no Rio de Janeiro.
Alternativa "e" - Rocínha pode ser substantivo
próprio por ser nome de favela, mas roçona não.
11. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário - TJ
-SP/2012)
Que mexer o esqueleto é bom para a saúde já virou
até sabedoria popular. Agora, estudo levanta hipóteses
sobre _ _ praticar atividade ffsica _ _ _ benefícios para a totalidade do corpo. Os resultados podem
levar a novas terapias para reabilitar músculos contundidos ou mesmo para ____ e restaurar a perda muscular que ocorre com o avanço da idade. (Ciência Hoje,
março de 2012)

As lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:

'

Alternativa "e'': correta- endossar= apoiar e,
Alternativa "a" - Não endossar não signif.ica
invalida.

Alternativa "b"- endossar não significa obrigar.
Alternativa "c" - endossar também significa
prescrição que é marcar, limitar, fixar.
Alternativa "d"- endossar é quase o contrário
de proibir.

Texto:
Mas o futebol tem importância por mexer
com outras dimensões da nossa natureza, como
o instinto de competição física e a inclinação para
o ritual simbólico. Como ao ler as Jendas da mitologia ou os romances de aventura, projetamos no
futebol um gosto pela façanha, uma curiosidade
sobre o limite.

13. (Vunesp- Escrevente Técnico ·Judiciário- TJ
- SP/ 2010) Assinale a alternativa correta quanto à
grafia da palavra porque.

I
I

I
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'

(A) Mas o futebol tem importânci a por quê? Você
sabe o motivo por que o bra sileiro ama futeboi? Porque ele mexe com outr as dimensões de
nossa natureza.
(B) Mas o futebol tem importância porque? Você
sabe o motivo porque o brasile ira ama futebol?
Porque ele mexe com outra s dimensões de
nossa natureza.
\

(C) Mas o futebol tem importânc ia por quê? Você
sabe o motivo porque o brasile ira ama futebol?
Por que ele mexe com outra s dimensões de
nossa natureza.
{D) Mas o futebol tem importânc ia por quê? Você
sabe o motivo por que o bra sileiro ama futeboi? Por que ele mexe com outras dimensões de
nossa natureza.
(E) Mas o. futebol tem importância por que? Você
sabe o motivo porque o brasile ira ama futebol?
Por que ele mexe com _outra s dimensões de
nossa natureza.

Alternativa "a": correta
1)

Por quê?= final de frase. Elimin adas b e e.

2)

Por que = pelo qual (pronom e relativo). Elíminada c.

3)

Porque= explicação e equivale e pois. Eliminada d.

14. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2010}

--

l.

Não precisa ir ao sebo, LPs --.,lojas.

vão voltar às

11.

Obra do autor revela _____ pe to purgatório.

111. Boato de ___ piora o mau-h umor dos norte-coreanos.
IV. Dec:~são do tribunal é um marco e traz princípios

a)

imprecindíveis

obseção

erção balisadores

b)

imprescindíveis obsessãO

erção balizadores

<)

imprecindíveis

obsessão

erção balizadores

d)

imprescindíveis

obseção

erção balisadores

•I

imprescindíveis obsessão

erção balisadores

•
•

~-

Deserção: ação ou resultado de desertar (desistir ou desviar-se de). Eliminada b. Encontrada a
resposta antes de chegar à última frase. Ganhou
tempo!
Balizadores: aquilo que dá sustentação, apoio .

15. {Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário - TJ
-SP/2008)
A> facções de traficantes do Rio de Janeiro
(1)__,os planos de Segurança Pública de sucessivos
governadores _(2) . Desde o infcio desse processo,
na década de 80, não se via uma ação policial com
índice de aprovação semelhante ao da _(3)_ rea/izada no Complexo do Alemão (4)_ da abertura do
Pan. (www.terra.com.br/istoe, 05.07.2007)
Os espaços do textO devem ser preenchidos, respectivamente, com
a)

explodiram fluminense

b)

esplodiram fluminense

<I

explodirão fluminenses

d)

explodiram fluminenses

•I

esplodiram fluminense

mega-operação
mega-operação
mega-operação
mega-operação
mega-operação

há poucos
dias
há poucos
dias
a poucos
dias ·
a poucos
dias
hã poucos
dias

~
Alternativa "dH:correta

o

Nota da autora: Questão de ortografia
{hffen), concordância e verbo.

•
•
•
•

Explodiram: verbo explodir no pretérito perfeito
do ind.icativo. Eliminadas alternativa b e e (com s)
e c (verbo no futuro do presente do indicativo).
Fluminenses- concorda com governadores. Eliminada alternativa o.
Megaoperação:· após a reforma ortográfica foi
retirado o hífen.
Há poucos dias: tempo decorrido.

.... Dica- Para tempo: há= passado; a =futuro.

Texto:
"'~-

Alternativa "b": correta.
..

Imprescindíveis: que não pode m faltar, indispensáveis, insubstituíveis. Eliminad asa e c.

..

Obsessão: ideia fixa; preocupação exc~ssiva com
alguma coisa e que dificulta pe nsar em outra_, Eliminada d.

''

'"

~

De acordo com o relatório de 2005 da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricuftura (FAO), 17% dos habitantes dos países em desenvolvlmento sofrem de ___ nutrição. Os números
são preocupantes ___ a baixa no número da
população atingida, cerca de 3% entre 1992.e 2002,
foi anulada pelo aumento natural da população.

..,
•

•
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A redução da média de vítimas de fome para 2005
ainda é um objetivo ilusório. No Brasil, os famintos
somam 14 milhões. (Gali/eu, julho de 2006)

··Alternativa "b" - profecia, autorrealizável,
omissão. Observação: de acordo com a reforma ortográfica= autorrealizável.
Alternativa "c"- extinção, ícone.

16. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2008) Os espaços do texto devem ser preenchidos, respectivan!-ente, com

Alternativa "d"- sucumbiu, excessivamente.
Alternativa "e"- ônus, subalternos.

I

{A)

••

má ... por quê

(8) mal. . por que
{C)

mau . .. porquê

{O) má. . porque
(E)

mal ... porque

Alternativa "d": correta - Má: adjetivo feminino de mau (antônimo de bom). Porque: explicação
e equivale a pois.
Alternativa "a" - Por quê: usado no final da
frase interrogativa: você não veio, por quê?

Alternativa "b"- Mal: substantivo ou advérbio.
Por que: equivale a pelo qual ou vem acompanhado
pela palavra razão (mesmo que subentendida).

Alternativa "c" - Mau: adjetivo {contrário de
bom). Porquê: substantivo e admite plural.

Alternativa "e"- Mal: SIJbstantivo ou advérbio.
17. {Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário - TJ
- SP/2007) Assinale a alternativa correta quanto à
ortografia.
(A) O relatório sobre as condições climáticas representa um consenso avassalador que chega a ser
sóbrio diante do volume de evidências, especialmente das adaptações ecológicas ao aquecimento.
(B) Com essa atitude política, as previsões se tornarão uma profescia auto-realizável, um resultado
inevitável da omição dos políticos.
(C) O urso polar sobre bancos de gelo cada vez
menores, fadado à estinção, transformou-se no
íconi do aquecimento global.
(0) O animal não socumbiu apenas à seca, mas também ao impacto da aridez da região ecessivamente explorada.
(E) A medida que a·água se torna mais cara, o ônos
dos ajustes ao novo regime passará para os
grupos subauternos, como os agricultores e os
pobres das áreas urbanas.

Alternativa "a": correta - Alternativa correta
ortograficamente.

18. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2007) Assinale a alternativa correta quanto à
ortografia.
(A) Os que pretendem fazer dos fascinorosos menores morais, incapazes de se decidir entre o bem
e o mau, não se atrevem a pedir que lhes sejam
caçado o direito de voto.
(B) O Ministério Público consagrou os prinêípios da
unidade, da indivisibilidade e da independência
funcional, tudo como estratégia para o desenvolvimento de uma atuação livre de injunções
externas.
(C) O Direito Perlal assume nova feição, devendo
apontar suas baterias para os delitos que colocam em cheque os objetivos do Estado Social.
(D) No novo Código são previlegiadas as anotações
sobre as novidades trazidas pelo sistema e os
aspectos da jurisprudência nacional que remanecem do interesse para o novo sistema jurídico.
(E) A credebi!idade do Ministério Público é alta e
subistimálo é enfraquecer a çidadania, a justiça
e o povo brasileiro, cuja defesa é a própria razão
de sua existência.

Alternativa "b": correta - Alternativa correta
quanto à ortografia.

Alternativa "a" - facinorosos. Observação ""
mau (adjetivo) é antônimo de bom (adjetivo). Correto: mal (substantivo) que se opõe a bem {substantivo).
· Alternativa "c"- cheque (substantivo)= ordem
de pagamento do titular de conta bancária -talão
de cheque. Correto: xeque (sentido figurado)"" risco,
perigo.
Alternativa "d" - privilegiados = 1) substantivo= quem goza de privilégio. 2) adjetivo= que goza
privilégio= favorecido, único. Remanescem= rema+
nescer (V.I.)"" sobrar, restar.
Alternativa "e" - credibilidade = respeito, confiabilidade. Subestimá-lo= subestimar (V.T.) =desdenhar, menosprezar: lo = pronome oblíquo, terceira
pessoa, com função de objeto direto= o, assume a
forma lo diante de verbos terminados em r, sou z =
subestimá~ los.

Ortografia e Semântica

19. Charge:
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111. Errado. A grafia da palavra exceção está correta.

21. (Vunesp -Escrevente Técnico Judiciário - TJ

- SP/2007) Assinale a alternativa correta, de acordo
com o padrão culto escrito da língua portuguesa.
(A} A educação brasileira nem chegou à convalecença: ainda está na UT!.
(B) A medicina é uma carreira extritamente profissional, não prepara para outras funções.
(C) É lamentável que as associações médicas mani-

festam uma atitude tíbia diante das faculdades
fracas.
{D) Os médicos, como os pilotos de avião, deveria
passar por provas periódicas, para demonstrar
sua atualização.
(Fo/hateen, 79.12.2005)

20. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2007) Atente Para as afirmações:

I.

de medicina, as associações médicas mostram
preocupação com a saúde da população.

Corrigindo-se as falas do primeiro quadrinho, de
acordo com a norma culta, tem-se: Então, amiga,
vai emprestar?

É só para esta noite!
11.

(E) Ao reivindicarem uma supervisão nas faculdades

No quarto quadrinho, deve-se escrever: Sabe
que estas coisas não se emprestam ..

111. A gra'f.ia da palavra exceção, no quinto quadrinho, deve ser corrigida.
Está correto apenas o contido em
(A) I.

IB) 11.
(C) 111.
(0) I e li.

lEI llelll.

Alternativa "e": correta - Alternativa escrita
corretamente, de acordo com o padrão culto da língua portuguesa.

Alternativa "a" - convalescença (substantivo
feminino): estado entre a doença e a saúde.

Alternativa "b" - estritamente (advérbio de
modo): rigorosamente, restritamente.

Alternativa "cn - (...) que as associações médicas (elas) manifestem: terceira pessoa do plural, no
tempo presente do modo subjuntivo.

Alternativa "dn- A forma verbal deveria passar
Altern'ativa "d": correta
O Nota da autora: Questão de ortografia, pontuação e concordância.

deve combinar com sujeito plural: os médicos, como
os pilotos. O verbo principal permanece no singular

I.

Correto. As vírgulas estão isolando o vocativo
amigas.

e o auxiliar é flexionado no plural: deveriam passar.

11.

Correto. A forma verbal emprestam, terceira
pessoa do plural (v. emprestar), concorda com o
sujeito plural estas coisas. Voz passiva sintética:
V.T.D +SE e equivale à analítica: Sabe que estas
coisas não são emprestadas.

demonstrarem. Por indicar finalidade, poderia,

A forma verbal demonstrar (ação do mesmo sujeito):

também, permanecer no singular.

22. Charge
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24. (TJ - SP - Oficial de Justiça - TJ - SP/1999)
Qual das opções preenche corretamente as lacunas? "É um bom (1) . Embora com
(2) mas de

(www.chargeonfine.com.br)
23. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário - TJ

- SP/2007) "Considefando que as duas personagens

um modo geral_:i3J__:-tudo bem,- áÚd-;~, bases e sais.
Congela a zero graus (4)__ e ferve a 100, quando a
(5)__ normal." (Antônio Gedeão)

estão jogando xadrez. deve-se entender que a pri-

1

meira, referindo-se a uma jogada, quis dizer ___ . A
segunda entendeu como uma referência a um docu-

' ..

2

3

4

5

a) dissolvente excessões dessolve centesimàis pressão

mento bancário----· Trata-se _ _ com ___ ."
Os espaços da frase devem ser preenchidos, respec-

b) dissolvente exceções dissolve centésimais Pressão

tivamente, com

<)

(A) xeque ... xeque

da mesma palavra

a

dissolvente exceções dissolve centesimais pressão

d) dessolvente excessões dissolve centésimais pressão

mesma pronúncia

e) dessolvente exceções dessolve centesimais pressão

(B) cheque ... cheque ... da mesma palavra ... a

mesma escrita
{C} cheque ... xeque ... de palavras diferentes , . a
mesma pronúncia

Alternativa "c": correta.

(D) cheque ... cheque ... de palavras iguais ... a
mesma pronúncia e escrita

•

dissolvente: que tem a propriedade de dissolver
(falando de um líquido). Eliminadas de e.

(E) xeque .. cheque ... de palavras distintas ... a

•

exceções: exceção: ação ou resultado de não
incluir, de excetuar, de excluir. Eliminada a.

mesma pronúncia

dissolver= dissolve.

Alternativa "en: correta - Xeque e cheque:
palavras distintas com a mesma pronúncia. São palavras homófonas: têm a mesma pronúncia, com grafia
e sentido diferentes (distintas): senso, censo; cesta,
sexta.
'

Xeque: no jogo de xadrez, lance em que o rei é
ameaçado. Eliminadas alternativas b, c e d.

•

Cheque: documento fornecido por um banco a
quem nele tem conta, que equivale a dinheiro,
uma vez preenchido com determinada quantia e
assinado pelo titular da· conta. Eliminada alternativa a.
~Dica:

•

centesimais: concorda com graus. Eliminada b.

•

pressão: força exercida por um fluido em todas
as direções.

25. (TJ- SP- Oficial de Justiça- TJ- SP/1999) Assinale a alternativa que apresenta erro de grafia:
(A) O policial morrera na favela, no cumprimento do
seu dever.
(B) Apanhado em flagrante, o homem começou a
suar, sem dar explicações.

{C) Um dos acusados resolveu, delatar os outros
cúmplices.
(D) Sua presença não foi impecilho na realização dos
meus planos.
(E) Por causa da infiltração, as paredes precisavam
de conserto.

Ortografia e Semântica

Alternativa "d": correta - Empecilho (e) =
estorvo.
Alternativa "a"- cumprimento: ação ou resultado de cumprir, realizar algo.
Alternativa "b" - flagrante: que é evidente,
1
notório.
Alternativa "c" revelar suas evidências.

'
delatar:
denunciar delito ou

Alternativa "e"- conserto: reparo.

----

26. (Funrio- Agente Penitenciário Federal!2009)
Qual a única série d~ palavras que contém dígrafos
consonantais?

(A) através- problemas- crateras- caboclos.
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Alternativa "b" -Palavra co m encontro cansonantaL

Queimada.

I.

11. Tronco.
111. Massa.
IV. Captar.

v.

Fogueira.

Assinale a alternativa que ap resenta a correlação
CORRETA.
(A}

2.FUNRIO

~_I

1~A;

11-B; 111-A; IV~B; V-A

(B) 1-B; 11-A; 111-B; IV-A; V-B
(C} 1-A; 11-A; 111-B; IV-B;V-A
(0} 1-B; 11-B; 111-A; IV-A; V-A
(E) 1-A; 11-A; 111-B; IV-A; V-A

(B) ternura- caspa- resultado- êxtase.
(C) farrista- aquecido- exceto- milharal.

Alternativa "a": correta.

Queimada/Maga/Fogueira = Dfgrafos

(D) tampas- ventania- sintoma- fundação.
{E) hálito- hélice- hino- humilde.

Alternativa "c": correta- farrista- aquecidoexceto - milharal = dígrafos consonantais ocorrem
quando duas consoantes são usadas para represen·
tar um único fonema (rr, qu seguido de "e". xc e Ih).

~

I!onco/CaQ!_ar"" Encontros c onsonantais

Entendendo a diferença! Dígrafos ocorrem
quando duas letras são usadas para representar um
único fonema (di = dois + grafo = letra). Podemos
agrupá-los em dois tipos: conson antais e vocálicos.
Oigrafos c:onsona ntais

Alternativa "a" - através - problemas - crateras- caboclos= encontros consonantais que resultam do contato consoante+ I ou r e ocorrem numa
mesma sílaba.

letras

Fonemas

Exemplos

Ih

lho

palhaço

nh

nho

cozinheiro

Alternativa "b"- ternura- caspa- resultadoêxtase :::;_encontros consonantais que resultam do
contato de duas consoantes pertencentes .a sílabas
diferentes.

çh

Re (no interior da pala vra)

carroça

se (no interior da pala vra)
que (seguido de ses e ffiff)

~eijo,~ibe

gue (seguido de "e" e .I")

9.!:!,erreiro, ~ia

Alternativa "d"- tampas- ventania- sintomafundação"" dígrafos vocálicos ocorrem na representação das vogais nasais.
Alternativa "e" - hálito - hélice - hino humilde= a letra "h", em início ou fim de palavras, não
tem valor fonético. Conservou-se apenas como símbolo, p'or força da etimologia e da tradição escrita.

3.UPENET
27. (UPENET - Agente Penitenciário - PE!2009)
Classifique as palavras conforme o que se pede. Use
o código indicado.
Alternativa "a" -Palavra com dígrafo.

"
qo

'"

chapa
pássaro

descer

",,

cre~o

exceto
Dígrafos vocálicos:
ocorrem na representação da s vogais na~ls ·
Fonemas

Letras

Exemplos

_,

om

rampa

_,

em

tempo

on

lenda

'"

canta

...
•
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_,
-o

..
•

-o

;m

limpeza

'"

tombo

om

linda

00

ponto

4m

bumbo

'

profunda

"'

Alternativa "c" - Quem planejou, quem desenhou.

Encontro consonantal é o agrupamento de duas
ou mais consoantes, sem vogal intermediária. Existem basicamente dois tipos:
os que resultam do contato consoante+! ou!_e

Alternativa "d"- Transporte dos detentos.

S.FEPESE
29. (FEPESE - Agente Penitenciário - SC/2013)
Identifique qual das palavras entre parênteses completa a frase corretamente .
1)

Está (eminente/iminente) a demolição do prédio.

2)

É um (previlégio/Privilégio) trabalhar nesta orga-

3}

Mesmo se ele {quizer/quiser), não vou ceder ao
seu pedido.

4)

Talvez por receio, a comissão resolveu não {deferir/diferir) o pedido.

nização.

ocorrem numa mesma sílaba, como em: !!_on-co,
pe-~a.

os que resultam do contato de duas consoantes
pertencentes a sílabas diferentes:cae.-!ar, po!:-!a.
Há, ainda, grupos consonantais que surgem no
início dos vocábulos e, por isso, são inseparáveis:
pneu, gno-mo, pskó-lo-go.

5. O orçamento para a construção de novos presídios é uma soma (vultosa/vultuosa).

Alternativas "b", "c", "d", e "e"- estas alternati-

Assinale a alternativa que indica as palavras corretas.

vas estão incorretas na medida em que a correlação
foi alternada.

(A) iminente; privilégio; quiser; deferir; vultosa
{B) eminente; privilégio; quizer; deferir; vultosa

4.FGV

(C) iminente; previlégio; quiser; diferir; vultuosa
(D} eminente; previ!égio; quiser; deferir; vultosa

28. (FGV - Agente Penitenciário - MA/2013)
"Outra solução criativa foi pensada e realizada na
Austrália, onde um centro de detenção foi elaborado
a partir de containers de transporte de mercadorias
em navios modificados para servir como celas temporárias".
Assinale a alternativa em que o termo sublinhado apresenta uma função textual diferente da
exercida pelo segmento "de detenção".
(A) Problemas de superlotação.
(B) Caixa de metal.
(C) Equipe de designers.
(D) Containers de transporte.
{E) Transporte de mercadorias.

Alternativa cofreta: letra "e"- O termo foge da
função textual, pois, embora containerstransportem
mercadorias, os do texto referem-se a transporte ou
retenção de presos- seres humanos, contudo.

Alternativa "a"- De detenção relaciona-se com
superlotação {presos).

Alternativa "b"- Refere-se ao lugar.

{E} iminente; privilégio; quizer; diferir; vultuosa

Alternativa correta: letra "a"
1)

Iminente: que está prestes a acontecer; IME-

DIATO; PRÓXIMO.
2)

Privilégio: direito ou vantagem especial que .se
concede a uma ou mais peSsoas com exclusão
dos outros; PRERROGATIVA.

3)

Quiser: do verbo querer.

4)" Deferir: Consentir; concordar com.
5}

Vultosa: de muito vulto ou volume; VOLUMOSO.

Alternativa "b" - Eminente: que supera os
demais; insigne {deputado eminente); EXCELENTE I
quiser.
Alternativa "c"- Privilégio f vultuosa: diz-se de
quem traz a face vermelha e inchada, com os olhos
salientes I diferir: não concordar; DISCORDAR; DIVERGIR.

Alternativa "d" - Eminente: que supera os
demais; insigne (deputado eminente); EXCELENTE I
privilégio.
Alternativa "e"- quiser I deferir I vultosa.

Ortografia e Semântica

Q!JESTÕES MÉDIAS
1. NÍVEL MÉDIO
1.1. VUNESP

Eliminam-se as outras alternativas.
Considere as frases:
A Constituição provê que os historiadores e biógrafos se voltem para a história do país e reconstituam seu passado ou presente em narrativas
urdidas ilO redor de protagonistas e coadjuvan-

H.

(A) É contestável.

{...) arguir no Supremo Tribunal Federal a
inconstitucionalidade do artigo 20 do Código
CiviL

(8) É pertinente.

Os termos em destaque têm como sinônimos,
respectivamente,

'
I'

{8) obriga, tecidas e acusar.
{C) dispõe, fechadas e contestar.

(C) É premeditado.
(0) É compulsório.
(E) É descabido.

Alternativa "b": correta - Primeiro pense na
afirmação: fora de propósito; depois, acrescente o
não""' é pertinente. Descabidas as alternativas a, c, d

{0) antecipa, concluídas e impugnar.

e e.

{E) regulamenta, tramadas e argumentar.

04. (Vunesp - Escrivão de Polícia - SP/2013) São
antônimos os termos

i

I

03- (Vunesp - Escrivão de Polícia - SP/2013) Na
frase- Não é fora de propósito imaginar um cenário de perda de contato com essa nuvem.-, a expressão em destaque pode ser corretamente substituída,
sem alteração da mensagem, por

tes.

{A) sugere, pensadas e invalidar.

I

Alternativa "e": correta - Cauteloso: que age
com cautela; que procura ser moderado ou ponderado e evitar dificuldades, riscos, perigos; precavido;
prudente. Antônimo: imprudente. Fronteira: Linha
divisória entre territórios ou países; divisa; limite;
que fica na parte da frente.

01. {Vunesp- Investigador de Polícia- SP/2013)

i\

&

55

(A) moderno I ultrapassado.

Alterniltiva "e": correta,
~

Prover: Providenciar acerca de; DISPOR; ORDENAR; REGULAR.
Urdido: Que foi tramado, conspirado, maquinado.
Arguir: Fazer perQun'tas a, interrogar (alguém)
para avaliar seu conhecimento de algo.
Eliminam-se, assim as outras alternativas.

02. (Vunesp- Investigador de Polícia- SP/2013)
Na frase - Atravessei, cauteloso, pari! a calçada fronteira.-, são antônimos de cauteloso e sinônimo de
fronteira, respectivamente:
(A) petulante e divisa.

(B) computadores I internet.
(C) salvo I guardados.
(D) primeiros I primórdios.
(E) amorfa I isolada.

Alternativa "a": correta - Moderno: inerente
ou pertencente a época atual, contemporânea; ultrapassado: antiquado, obsoleto.
Alternativa ""b"- Pertencem ao mesmo campo
semântico, não são antônimos.
Alternativa "c"- Sinônimos.
Alternativa ""d"- Sinônimos.
Alternativa "e"- Amorfa: uma pétala, ou seja,
isolada.

(B) presumido e adjacente.
{C) prevenido e limiar.
(D) incauto e anterior.
(E) imprudente e frontaL

OS. (Vunesp - Escrivão de Polícia - SP/2013)
Assinale a alternativa em que a palavra destacada
pode ser corretamente substitufda pelo termo entre
parênteses, sem alteração do sentido da frase.
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(A) Niemeyer acreditava incutir o ardor em quem
experimentava suas construções. (ardorosamente)
{B) ... mas sinuoso ao conceber os monumentos de
concreto. (concretamente)

(E) centralização e hierarquização
(em economia, a exploração predatória da natureza e a competição; em pafftica, a centrolização e
a hierarquização).

(C) A -,.,ida é demasiado curta ... (demasiadamente)
(D) ... ele foi duro nas convicções pessoais ... (pessoalmente)
(E) ... parecia descrente da função social da arquitetura. (socialmente)

Alternativa uc": correta - Demasiado: Que
ultrapassa os limites ou os padrões estabelecidos;
EXCESSIVO= advérbio de intensidade, como dema~
siadamente.
Alternativa "a" - substantivo e advérbio ""
altera o sentido.

Alternativa "b" -locução adjetiva a advérbio=
altera o sentido.

Alternativa "d" - adjetivo a advérbio = altera o
sentido.

Alternativa "e"- adjetivo a advérbio= altera o
sentido.

1.2. FCC
06. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 23/2016) Assumem sentidos opostos, nos trechos, as expressões
(A) cooperativas comunitárias e empresas familia-

'es
(favorece o surgimento de cooperativas comunitárias; nele, persiste a economia de mercado, mas
composta primariamente, embora ndo exclusivamente, de empresas familiares... ).

(B) singularidade de seus muitos ecossistemas e
diversidade das culturas
(sem valorizar a singularidade de seus muitos ecossistemas e a diversidade das culturas ... ).

{C) biorregião e ecossistema local
(É na biorregião que a sustentabifidade se faz real e
não retórica a serviço do marketing; pode se transformar num processo dinâmico, que aproveita
racionalmente as capacidades oferecidas pelo
ecossistema focal...).
(D) "viver melhor~ e Nbem viver e conviver"
(O biorregionafismo permite, assim, deixar para
trás o objetivo de "viver melhor", de acordo com a
ética da acumulação ilimitada, para dar lugar aa
nbem viver e convivere...).

Alternativa correta: letra "d"
Nota da autora: Questão de semântica.
Fundamental voltar aos trechos para se certifi·
car, pois não se trata de ortografia. Deixar para trás o
objetivo "viver melhor" para dar lugar ao "bem viver
e conviver" possuem claramente sentidos opostos.

DICA
A expressão para dar lugar a reforça a ideia
oposta.

Alternativa "a"- Favorece o surgimento de cooperativas e persiste a economia de mercado embora
não exclusivamente, de empresas fami~iares = sem
oposição.
Alternativa "b" - Sem valorizar as duas coisas
(adição).

Alternativa "c'' - biarregiâo indica o local e o
ecossistema local oferece capacidades.
Alternativa "e"- adição.
07. (FCC -Técnico Judiciário - Área Administrativa - TRF 3/2014) O navio atravessou incólume a
zona de perigo.
(Quando a embarcação na qual ele navegava
entrou inadvertidamente no raio de ação das sereias,
ele conseguiu impedir a tripulação de perder a cabeça
tocando uma música ainda mais sublime da que
aquela que vinha da ilha. O navio atravessou incólume
a zona de perigo.)

Mantém-se o sentido original do texto substituindo-se o elemento grifado por
(A) inatingível.
(B) intacto.
(C) inativo.
{D) impalpável.

{E) insolente.

Alternativa correta: letra "b"
O Nota da autora: Sempre volte ao trecho para
se certificar.

Incólume: ileso ou intacto; sem ferimentos; inalterado; que se mantém da mesma (arma; que se preserva
igual; que não sofre modificações.

Ortografia e Semântica

I

Alternativa "a"- Que não se consegue atingir;
que não se pode alcançar; difícil de ser atingido; inacessível.

Alternativa "e"- Malcriado; que se comporta de
modo desrespeitoso; que diz desaforos.

I

(Adaptado de: Otto Lara Resende. Bom dia
para nascer: crônicas publicadas na Folha
de S.Paulo. São Paulo: Cia. Das Letras, 2011,
p.259 e260)

Alternativa "c" - Paralisado; cuja atividade foi
interrompida; que não funciona.
Alternativa "d"- Que não se consegue perceber
através do tato; que não pode ser apalpado; imaterial
\
ou inatingível.

:>t

09. (FCC- Técnico Judiciário_- Área Administra~
tiva- TRT 12/2013) Do contrário, a vida é só enfado
e mormaço.
A palavra empregada no texto que tem o mesmo
sentido da grifada na frase acima é:
(A) pedantismo.

08. (FCC - Técnico Judiciário - Área Administrativa- TRF 3/2014) Sem prejuízo para o sentido original e a correção gramatical, o termo sonhar, em ...

(B) simulação.

Na ficção científica, a sociedade se permite sonhar seus
piores problemas: desumanização, superpopufação,
totalitarismo, loucura, fome, epidemias..., pode ser
substituído por:

(D) recato.

(A) desprezar.

Alternativa correta: letra "c" ~ Sinônimos de
enfado: aborrecimento, agastamento, amofinação,
chateação,maçada, tédio e zanga

(8) esquecer.

(C) fugir.

(C) tédio.

(E) emoção.

Alternativa "a" - Comportamento, ação ou
maneira de proceder da pessoa pedante; pedantice.

(D) imaginar.
(E) descansar.

Alternativa correta: letra "d"
O Nota da autora: Fique atentb(a) ao contexto.
Sonhar significa imaginar- em sonho; é sinônimo
de idear, devanear, fantasiar.

Alternativa "a"- Não desdenha, não desconsi-

Alternativa "b"- Ação ou efeito de simular; fingimento, disfarce, dissimulação.
Alternativa "d" - Cautela, resguardo, prudênda.

Alternativa "e" - Abalo moral ou afetivo; perturbação, geralmente passageira, provocada por
algum fato que afeta o nosso espírito (boa ou má
noticia, surpresa, perigo.

dera.

Alternativa "b" - Nada indica que perca a lembrança.

Alternativa "c"- Não há afastamento ou distanciamento.

Alternativa "e"- Não se livra do cansaço.
Vocábulos perigosos: cansaço, cansar e descanso.

10. (FCC- Técnico Judiciário- Area Administrativa- TRT 12/2013) O estilo é o modo particular com
que um compositor organiza suas concepções e fala
a lingt.:agem de sua arte. De acordo com o contexto,
os elementos grifados na frase acima têm, respectivamente, o sentido de:
(A) especial - inspirações
(B) oculto- composições
(C) singular- ideias

Trecho para a questão.
(... )A porta aberta, você dava logo de cara com
um azulejo na parede: NAqui mora um solteiro feliz".
Uma pitada de humor com um toque popular. Essa
graça espontânea que a tudo dá gosto. Do contrá~
rio, a vida é só enfado e mormaço. Era de fato um
solitário. Precisava de ser só. Nisso, sua personalidade era feita de uma peça só. Incapaz de simulação, ou até, em certos casos, de uma ponta dehipo~
crisia que se debita à polidez social.(...)

(D) habitual ~percepções
(E) privativo-- influências

Alternativa correta: letra "c" - Particular é que
pertence exclusivamente a certas pessoas ou coisas.
Individual, pessoa/. Assim sendo, é particular./ A palavra concepções significa conhecimentos, ideias, opiniões, ou seja, ideais.

Alternativa "a"- Não são inspirações.

..

.•

•
*

Revisaço;;.- língua Portuguesa • Duda Nogueira

58

.,
•

,.

Alternativa "b"- Não é oculto e não são composições, respectivamente.

Alternativa "a" - Disposição: Arrumação
segundo certa ordem; ARRANJO; DISTRIBUIÇÃO -t

Alternativa "d" - Em nada se relaciona com
particular e percepções são ações ou efeitos de perceber.

Tumulto: Grande confusão ou desordem.

Alternativa "e" - Influências não são concep1
ções.
I
Texto: leia o texto abaixo para
responder à PRÓXIMA questão:

Paulo Leminski foi um escritor múltiplo:
além de poeta, traduzia (indo de Petrónio a
James Joyce) e escrevia ensaios (concentrados
n?s dois volumes de Anseios críptícos), artigos e

romances, e também letras de música. Nascido

Alternativa "b" - Escola: Estabelecimento de
ensino coletivo, público ou particular ~ Confronto:

Comparaçao, cotejo, confrontação.
Alternativa "c" - Equilibrio: Igualdade entre
duas ou mais forças opostas; EQUIPARAÇÃO; PROPORCIONALIDADE -7 Burburinho: som confuso, trê-

mulo e prolongado de muita gente falando ao mesmo
tempo; ruído, rumor, murmúrio.
Alternativa "e" .,. . Prudência: Ponderação, sensatez ou paciência ao tratar de um assunto -7 Radicalismo: Comportamento de quem é radical, inflexível;

INSTRANSJGtNCIA

em Curitiba, no Paranó, em 1944, numa faml/ia em que o pai, de origem polaca, era militar, e

12. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 14/2011) Das
frases abaixo só NÃO há erros de ortografia em:

a mãe, de origem negra, era filha de um militar,

(A) Carbohidratos ricos em fibras são importantes
aliados para manter estável o nlvel de energia do
organismo.

estudou para ser monge beneditino no Colégio
São Bento, em São Paulo, onde chegou a escrever um livro sobre a ordem. No entanto, acabou
seguindo o caminho da poesia~ em meio à agitação cultural e política dos anos 1960 e 1970.
(.. .)(Adaptado de André Oick. Paulo Leminski e a
flor ausente. www.cronopios.eom.br/site!ensaios.
asp?id=4027, 06/06/2009)

(8) Sabe-se que uma substancia encontrada no guaraná pode estimÚlar a função cerebral e auxiliar
na concentrasão.
(C) Consumir alimentos ricos em vitaminas e minerais pode ajudar a reduzir os efeitos negativos do
estresse.

11. (FCC- Técnico Judiciário- AdministrativaTRT9/2013)

(0) O consumo de proteínas e gorduras em exceço
pode ser nossivo para o processo digestivo.

estudou para ser monge beneditino no Colégio São Bento, em SQo Paulo, onde chegou a escrever
um livro sobre a ordem. No entanto, acabou seguindo
o caminho da poesia - em meio à agitação cultural e
pofftica dos anos 1960e 1970.

(E) Manter o organismo mau hidratado pode prejudicar a eliminação de toxinas e provocar sérios
problemas de saúde.

Considerado o contexto, o sentido dos elementos grifados acima pode ser adequadamente reproduzido, na ordem dada, por:
(A) disposição- tumulto
(8) escola- confronto

Alternativa ''c": Não há erro.
Alternativa "a". Carboidratos é nível.
Alternativa "b". Substância e concentração.
Alternativa "d". Excesso e nocivo.
Alternativa "e". Mal e toxinas.

(C) equilíbrio- burburinho
(D) congregação- efervescência
(E) prudência- radicalismo

Alternativa "d": correta.
Ordem: Congregação religiosa que segue certo
regulamento comporta mental e disciplinar, ao qual
seus membros se obrigam em seus votos solenes.
Agitação: Estado de excitação, de animação;
AGITO. Equivale à efervescência.
Alguns sinônimos dos demais vocábulos.

13. (FCC -Técnico Judiciário - Área Administrativa- TRF 1/2011) As palavras estão corretamente
grafadas na seguinte frase:
(A) Que eles viajem sempre é muito bom, mas não é
boa a ansiedade com que enfrentam o excesso
de passageiros nos aeroportos.
(B) Comete muitos deslises, talvez por sua espontaneidade, mas nada que ponha em cheque sua
reputação de pessoa cortês.
(C) Ele era rabugento e tinha ojeriza ao hábito do
sócio de descançar após o almoço sob a frondoza árvore do pátio.

(D) Não sei se isso influe, mas a persistência dessa
mágoa pode estar sendo o grande impecilho na
superação dessa sua crise.
(E) O diretor exitou ao aprovar a retenção dessa alta
quantia, mas não quiz ser taxado de conivente
na concessão de privilégios ilegítimos.

Alternativa correta: letra "a" - Verbo viajar
(viagem: substantivo).

o velho esquema de limitar a atuação do trabalhador a espaços compartimenta/izados, para que não
tenha a noção do conjunto, e, assim, não haja a
menor possibilidade de ocorrer perda de controle.

15. (UNB/CESPE- TRT 21" Região- Técnico Judiciário- Área Administrativa /2010)5eriam mantidas
a clareza e a correção gramatical do texto se o termo
~compartimentalizados" fosse substituído por orga-

nizados.
( ) Certo ( ) Errado

Alternativa "b"- deslize.
Alternativa "c" - descansarí frondosa: abundante de folhas e ramos.
Alternativa "d" - verbo influü no presente do

Certo- Comparti mentalizado: Dividido ou separado por compartimentos; compartimentado.

indicativo: influi; empecilho.

Alternativa "e" - hesitou (vacilou, demonstrou
indecisão); verbo querer no pretérito perfeito do indicativo: quis.

1.3.CESPE
Trecho para o item.

14. (FCC - Técnico Judiciário - Area Administrativa- TRF 1/2011) A palavra destacada está empregada corretamente em:
(A) Ele é o guardião dos reptis que estão sendo
~
estudados.

(B) Com esse cálc:ulo
clientes.

financeiro, o banco aleja

os

(C) Se eu me abster, haverá empate na votação.
(0) Os guarda-noturnos serão postos na formalidade.

{E) Essa máquina mói todos os detritos.

Alternativa correta: letra "e" - Verbo moer no
presente do indicativo: moa, móis, mói.
Alternativa "a"- São aceitas três formas de pluralização: répteis, réptiles, reptis.
Alternativa "b"- aleija- do verbo aleijar.

Há um dispositivo no Código Civif que condiciono o edição de biografias à autorização do
biografado ou descendentes. As consequências da
norma são negativas. Uma delas é a impossibilidade de se registrar e deixar para a posteridade a
vida de personagens importantes na formação do
pafs, em qualquer ramo de atividade. Permite-se a
interdição de registros de época, em prejuízo dos
historiadores e pesquisadores do futuro.
Dessa forma, tem sido sonegado, por exemplo, o relato da vida do poeta Manoel Bandeira e
dos escritores Mário de Andrade e Guimarães Rosa.
Tanto no jornalismo quanto na literatura não pode
haver censura prévia. Publicada a reportagem (ou
biografia), os que se sentirem atingidos que recorram à justiça. t preciso seguir o padrão existente
em muitos pafses, em que há biografias uautorizadasu e unão autorizadas". (...)

O Globo, 23/9/2013 {com adaptações).

Alternativa "c"- verbo abster no futuro do sub-

i

juntivo: abstiver (conjugado como o verbo ter).

Alternativa "d"- Flexão de nome: guardas-noturnos= substantivo+ adjetivo.

16. {CESPE- Técnico- MPU/2013) A palavra "sonegado" está sendo empregada com o sentido de
reduzido, diminuído.
( ) Certo ( ) Errado

Atenção! Julgue o item que se segue, relativo a
aspectos gramaticais e semânticos do trecho.
Cam efeito, enquanto nos primórdios do século
passado essa engrenagem estava fixada em determinado espaço físico, e o trabalhador dela se libertava
quando encerrava o expediente e as portas se fechavam, hoje, ela tem existência virtual e, como tal, não
para nunca, não fecha as portas, embora mantenha

Errado- t um adjetivo que significa subtraído,
tirado às ocultas; bifado, furtado, roubado.

Trecho para o item.
Uma legislação que tenha hoje 70 anos de
vigência entrou em vigor muito antes do lança-

6o 1

-------

menta do primeiro computador pessoal e do início
da histórica revolução imposta pela tecnologia digital. Isso não seria problema se esse não fosse o caso
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), destinada a regular um dos universos mais impactados
por esta revolução, o das relações trabalhistas.
Instituída por Getúlio Vargas para outro Brasilainda agrório, com indústria eserviços incipientes-,
a CLTtem sido defendida por sindicatos em nome da
opreservação dos direitos do trabalhador'~(... )

O Globo, Editorial, 22/8/2013 (com adaptações).
17. (CESPE- Técnico- MPU/2013) A palavra ~inci
pientes" está empregada com o sentido de dependentes de tecnologia estrangeira.
{ } Certo ( ) Errado

Errado - Incipiente: alguém ou alguma coisa
que está no começo, algo inicial, principiante.
Observação: seu homônimo homófono, insipiente, significa ignorante, simplório, tolo.
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-

Certo- Pertencem ao mesmo campo semântico.
Incólume: que não sofreu nenhum dano fisko ou
moral; ILESO; INTATO.
-----~·-----~--

19. (CESPE- Agente de Policia- DF/2013) Os termos "ninho" e "safra" foram empregados em sentido
denotativo e correspondem, respectivamente, ao
local e à época de nascimento dos meninos.
( ) Certo ( ) Errado

Errado- Primeiro, vamos à dica.
Sentido denotativo: Significado bãsko e objetivo de uma palavra, um signo, um símbolo etc., sem
derivações, sentidos figurados etc.
Sentido conotativo: (sentido figurado)~ ideia ou
sentimento que uma palavra ou coisa pode sugerir;
significado suplementar que se atribui a uma palavra, expressão ou objeto, por se estabelecer algum
tipo de associação com outras palavras, objetos e
seres, ou outros contextos e situações, além daqueles presentes ou referidos diretamente.
Ninho (conotação): Abrigo, refúgio, esconderijo.

Trecho do texto de Sérgio Sampaio,
que constitui a letra de uma música,
para os próximos itens.
O bandido e o mocinho
São os dois do mesmo ninho
Correm nos estreitos trilhos
Ld no morro dos aflitos

Safra (conotação): O resultado de um trabalho,
de um processo, de uma ação de que resultem

produtos; produção.
Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.

...

( )

Mais a dor é o documento
Que os agride e os separa
Não são mais dois inocentes
Não se falam cara a cara
Quem pode escapar ileso
Do medo e do desatino

...

( )

O bandido veste a farda
Da suprema segurança
O mocinho agora amarga
Um bando, uma quadrilha
São os dois da mesmo safra
Os dois são da mesma ilha

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é o
melhor exemplo de que a reforma do Poder Judiciário não estd estagnada. Dez anos atrás, época
em que ainda se discutia a criação do conselho, ao
qual cabia o epíteto "órgão de controle externo do
Judiciário", a existência de um órgão nesses moldes, para controlar a atuação do Poder Judiciário,
gerava polêmica. (... ) (Folha de S.Paulo, Editorial, 714/2013, com adaptações).

20. (CESPE- Técnico-Administração- MPU/2013)
O vocábulo "epíteto~ introduz uma expressão que
qualifica e explica a função do CNJ.
( ) Certo ( ) Errado

...

( )

'18. (CESPE- Agente de Polícia- DF/2013) O termo
Hileso" está empregado como sinônimo de incólume.
( ) Certo ( ) Errado

Certo - Epíteto: palavra ou expressão com que

se qualifica alguém, positiva ou negativamente; alcunha; apelido; cognome. (Fonte: Dicionário Digital
Aulete.)

I
II

VI

LU~ICOIOCO

"'_...,.,,,..,,u"'"'

No texto, o CNJ é citado e adjetivado logo no inicio; em seguida cita como poderia, tamb-ém, ser definido: órgão de controle externo do Judiciário.

Alternativa "c" - desvenda, espectadores,
frieza, ritualístico.

Alternativa "d"- dissimulações, rigidez.
Alternativa "e"- imersos, indistinta.

1.4. ESAF

(*)Fonte: Dicionário Digital Aulete.

21. (ESAF - Técnico - Area Administrativa MPU/2004) Assinale o trecho que apres<1nta erro na
grafia de palavra.
1

Alternativa "a" -0 filme justiça mostra situações à beira da explosão, que de alguma maneira já
conhecíamos por meio de filmes como Carandiru e
O Prisioneiro da Grade de Ferro. O diferencial aqui
é o acesso à intimidade de cinco casos específicos,
flagrados no cenário ascéptico do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro.
Alternativa "b" -Por intermédio deles, o filme
tenta construir uma metonímia da sociedade brasileira, na qual a Justiça funcionaria como elemento
de reafirmação de uma ordem social fundamentalmente injusta.
Alternativa "c" -Antes de mais nada, Maria
Augusta desvenda um pequeno mundo solene-.
mente ignorado pela grande maioria dos espectadores. A frieza do ambiente nas salas de audiência e o
caráter altamente ritualístico dos procedimentos de
interrogatório favorecem o método da diretora.
Alternativa "d" -A câmera comporta-se como
um olho neutro, fixo, quase ausente. Mas o uso de
várias câmeras permite uma montagem que sublinha os jogos de olhares, as reações contidas, as dissimulações. E sobretudo a rigidez de um dispositivo
em que o juiz todo-poderoso e o réu intimidado se
confrontam sem qualquer sentido de proporção,
ante o silêncio quase total dos demais circunstantes.
Alternativa "e" -0 diálogo impossível- porque
na verdade não é buscado- ressalta a impessoalidade dàs julgamentos em ritmo industrial. Os longos
corredores do tribunal, imersos em sua típica iluminação indistinta, materializam o labirinto sem saída
de um sistema penal alienado das condições do
país. O que o filme consegue captilr desse "teatro"
absurdo é simplesmente admirável.
(Adaptado de Carlos Alberto Mattos, Corredores
sem saída, 24/06/2004 www.nominimo.com)

Alternativa "a": correta - No trecho, o termo
justiça, em o filme Justiça, pede letra inicial maiúscula
por tratar-se do nome de um filme; asséptico: que
passou por assepsia; livre de agentes patogênicos*
Observações válidas nas demais alternativas:

Alternativa "b"- metonímia, reafirmação.

---·-··-- - - - - - - -

22. (ESAF- Técnico- Area Administrativa- MPU/
2004) Marque o trecho inteiramente correto quanto
à morfossintaxe e à grafia.

Alternativa "a" -Os defensores do controle
externo da Magistratura e seus acolitos, num trabalho de marketing poucas vezes visto, passaram à
sociedade brasileira a cativante idéia de que um controle heterogêneo irá, num passe de mágica, resolver
todos os males que aflig~ o Poder Judiciário brasileiro.
Alternativa "b" -Verdade seja dita: afirmar que
inexiste máculas no Poder Judiciário menos não seria
do que querer "tapar o sol com a peneira".
Alternativa "c" -Há problemas que- sabemos
todos muito bem- precisam ser debelados, entre os
quais avulta a morosidade da prestação jurisdicional e o emaranhado das normas processuais civis e
penais.
Alternativa "d" -Mas é preciso que a sociedade
brasileira e notadamente os formadores de opinião
saibam que nada adiantará esse controle externo
com o atua! cipozal de nossas leis processuais civis
e penais.
Alternativa "e" -Quanto às primeiras, estão
enfexadas em um código que, do ponto de vista
doutrinário, é digno dos maiores elogios, porém
deixa muito a desejar no que se refere à sua efetividade, a mercê da enorme gama de recursos que trás
em seu bojo.
(Adaptado de Domingos Frandulli Netto, "O Controle do Judiciá.~io", Carta Capital, 07104/2004, p. 4.7;
com modificações)

Alternativa "c": correta - Trecho correto
quanto à morfossintaxe e à grafia. Os travessões
indicam intercalação. Leia os termos em negrito: Há
problemas que- sabemos todos muito bem- precisam
ser debelados, entre os quais avulta _a morosidade da
prestação jurisdicional e o emaranhado das normas
processuais civis e penais.
Alternativa "a"- acólitos (cúmplices)= palavra
proparoxítona com a tônica recaindo na antepenúltima sflaba e leva a marca do acento agudo; afligem
=todos os males possui função de sujeito.
Alternativa "b"- inexistem máculas; falta uma
vírgula após Judiciário.

!j
,,
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Alternativa "d" - cipoal = no sentido literal:
mato abundante de cipós entrelaçados; no texto,

Alternativa "b" - A forma verbal ~são fabricados" não substitui orbitam pois foge do contexto.

cipoal está no sentido figurado= situação difícil, confusa: atual cipoal de nossas leis.O advérbio notada-

Apesar: locução conjuntiva com valor adversativo
ou concessivo cujo significado é uma situação de
oposição e não substitui o advérbio mormente.

mente deveria estar entre vírgulas por estar dentro
do sujeito: a sociedade brasileira e, notadamente, os
formadores de opinião saibam que naSa adianta7ó

esse controle externo.

•••

..

i

Alternativa "e" - enfeixadas = atadas em
feixes, reunidas enfeixadas (reunidas) em um
código;~ mercê de= sujeito a, ao capricho de (locu-

ção); traz (grafado com a letra z}, presente do indicativo do verbo trazer.
._.Dica:
~

Traz= do verbo trazer

~

Atrás= advérbio de lugar

1.5. UEL
~~-~-····---·--··-

23. (UEl COPS - Investigador de Polfda - PR/
2010) Considere o trecho ~No mundo real, os exemplos
da literatura especializada orbitam recorrentemente em
torno de crimes que deixam vestígios, mormente do
homicídio(...)"Qual das alternativas a seguir substitui
os termos grifados, sem alterar o sentido do trecho?
{A) si.tuam-se; obviamente.
(B) são fabricados; apesar.·

{C) gravitam; sobretudo.
(0) fixam-se; por conta.

(E) são interpretados; moralmente.

Alternativa "d" - Fixam-se: forma verbal com
sentido contrário a movimento.
Por conta: significa, no contexto, traduz o sentido de causa: por causa dos homicídios e foge
do sentido expresso no advérbio mormente .
Alternativa "e"- A locução verbal "são interpretados" não traduz o sentido de orbitam e o advérbio
moralmente não traduz mormente.

1.6.1PAD
24. (IPAD - Agente de Polícia - PE/2006) "Não

podemos matar para extirpar as consequências."
Neste trecho, a palavra sublinhada estã grafada de
maneira correta. Assinale a alternativa na qual a palavra sublinhada e'stá grafada incorretamente.
(A) As críticas feitas·à polícia brasileira são extensi-

~ à de outros países.

---

(8) A multidão extendeu os braços em sinal de pro-

testo contra a violência policial.
(C) Criminosos com uma extensa folha policial são, ~

em geral, os mais violentos.
(0) De fato, alguns policiais extrapolam sua autori-

dade, e agem com muita violência.
(E) Para o policial, aceitar suborno é comparado a
crime de extorsão.

Alternativa "c": correta:
~

Orbitam: o autor empregou o neologismo, verbalizando o substantivo órbita (trajetória de um
astro em torno de outro) significando a trajetória
dos exemplos literários com temática especializada em torno do crime.

~

Gravitam: (gravitar -verbo intransitivo)= mover-se em torno de um centro de atração.

~

Mormente (advérbio) "" principalmente, sobretudo.

~

Sobretudo (advérbio)= principalmente.

Alternativa "b": correta ,.. Estendeu - terceira
pessoa do verbo estender, singular, ho pretérito perfeito do indicativo.
Alternativa "a"- Extensiva - correto (adjetivo:
que se estende).
Alternativa "c" - Extensa - correto (adjetivo
feminino, espaçosa, ampla).
Alternativa "d"- Extrapolam - correto (verbo extrapolar, terceira pessoa do plural= ir além dos limites).

A substituição dos termos não altera o sentido
do texto.

Alternativa ~'e" - Extorsão - correto (substantivo feminino: ato criminoso de se obter algo através
de ameaças, violência).

Alternativa "a"- Situam-se (verbo transitivo e
pronominal) = posicionam-se; põem-se em certo
lugar- não substitui orbitam.

1.7. UEG

~

Obviamente (adjetivo) = claramente, evidentemente- não substitui mormente.
Mormente= principalmente.

25. (UEG - Escrivão de Polícia - G0/2013) Na
expressão "traços mnemônicos", a palavra sublinhada pode ser substituída por:

;

Ortografia e Semântica

(A) imagéticos

I •' I
1.9.ACP

{8) de conhecimento

{C) comportamentais

Trecho para as próximas questões.

(0) de memória

O Português em Debate

Será a língua portuguesa tão complexa a ponto
de enredar aqueles que se propõem a dominá-/a?
Diante do fiasco de alguns homens públicos, profissionais em oratória, as pessoas comuns têm alguma
esperança de expressar-se com maior clareza e eficiência? As respostas a essas duas perguntas são, pela
ordem, não e sim. Para quem está empenhado em
aperfeiçoar o manejo do idioma- e não será necessário lembrar que seu domínio, na fala ou na escrita,
é crucial para o desenvolvimento profissional as
oportunidades e as ferramentas são cada vez mais
numerosas. Livrarias, bibliotecas edicionórios estão
acessíveis pela internet, e a oferta de instrumentos
auxiliares vem crescendo em volume e qualidade.

Alternativa "d": correta
1. Referente à memória; MNtMICO; 2. Que segue
os preceitos da mnemônica (exerddo mnemônico); 3.
Fácil de memorizar (número mnemônico). Eliminam-se,
assim, as alternativas a, b e c.

1.8. UFF
26. (UFF - Inspetor de Polícia - RJ/2012) Grafam-se como o sufixo de "urbanização"- isto é, com uç"
-os sufixos de todos os substantivos arrolados em:
(A) interven ... ão da polícia -subver... ão da ordemconten ... ão do distúrbio.

Mal amparado por escolas que se evadem a
qualquer menção à análise sintática, o brasileiro
nem sempre sabe onde buscar régua e compasso
para disciplinar a língua que fofa. (... )

{8) suspei ... ão de crime - presun .. ão de culpa -

restri ... ão às drogas.
(C) extradi .. ão do preso - perver.. ão criminosa insurrei ... ão no presídio.

E ler inclui de Machado de Assis e Gracifiano
Ramos até um b/og decente na internet (mas atenção: é preciso ler de tudo- não uma coisa ou outra).
Ler mostra as infinitas possibilidades de expressão
da língua, enriquece o vocabulário (e o bom vocabulário é o melhor amigo da precisão), ensina o
feitor a organizar seu pensamento e ainda oferece
a ele algo de valor inestimável: conteúdo. Ter coisas interessantes e pertinentes a dizer é o primeiro
passo para falar ou escrever bem. (Texto adaptado
de: de Jer6nimo Teixeira e Daniela Macedo. Revista
Veja, 11 deagostode2010.)

(0) remo .. ão do corpo- conce ... ão de benefíciosubmi .. ão à lei.
(E) repercu .. ão na imprensa- cessa ... ão da pena-

preven .. ão na estrada.

Alternativa "b": correta -Suspeição (suspeita,
desconfiança); presunção (suspeita, suposição); restrição (limitação imposta).
Alternativa "a" - Intervenção (interferência,
ação ou ato de intervir).
Subversão (revolta contra norma, lei ou autoridade).
Contenção (ação ou ato de conter).

Alternativa "c"- Extradição {entrega para cumprimento de pena).
~

~

(A) decisivo e paradoxais.
(B) crudfero e adequadas.
(C) inevitável e opinativas.

Perversão (corrupção).

(O) difícil e importantes.

Insurreição {revolta, rebelião).

{E) fundamental e cabíveis.

Alternativa "d"- Remoção (transferência, mu-

~~~

dança de lugar).
~

27. {ACP -Escrivão de Polícia- RS/2010) O sentido
dos termos crucial e pertinentes é, respectivamente,

Concessão (autorização, permissão).
Submissão (sujeição, obediência).

Alternativa "e"- Repercussão (efeito de contrário).
•

Cessação (interrupção, fim da pena).

•

Prevenção (medida tomada para evitar perigos
ou danos).

Alternativa "e": correta.
•

Crucial: adjetivo de domfnio- ... o domfnio do
idioma é fundamental.

•

Pertinentes: adjetivo de coisas- ter coisas interessantes e cabíveis a dizer.

Os adjetivos constantes nas opções a, b, c, e d não
traduzem o sentido dos termos pedidos na questão.
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28. {ACP- Escrivão de Polícia- RS/2010) Em qual

das frases abaixo, a forma f:vaOem, do verbo "evadir",
tem o mesmo sentido que o no texto?
{A) Embora inquiridos, e·vaderri-Se a uma resposta.
(B} Para não serem molestados, evadem-se por
entre a multidão.

(C) Muitos presos evadem-se dos cárceres porque a
segurança é precária.

(D) Depois das brigas, fechcim a porta e evadem-se.
(E) Apesar da insistência dos policiais em sua permanência no local, eles se evadem rapidamente.

Alternativa "a": correta - No texto, o sentido do
Verbo evadir é evitar, fugir a: ...escolas que se evadem
-escolas fogem a, qualquer menção à análise sintática;
.. .inquiridos (interrogados) fogem a uma resposta.
Alternativa "b"- escapam por entre a multidão.

Alternativa "c"- fogem.
Alternativa "d"- desaparecem, somem.
Alternativa "e"- somem, dt:!saparecem, fogem.
29. {ACP- Escrivão de Polícia- RS/2010) O termo
sobre na frase Ou seja, seu livro é uma ferramenta excelente não apenas para aprender a língua, mas também
sobre ela significa o mesmo que na alternativa:
(A) Vivia sobre a montanha.
(8) Este é um tema sobre o qual se discursou.

(C) Castigou-o sobre falsa acusação.
{0) Sobre a amizade que os unia, assumiu encargos
demasiados.
{E) A propaganda foi redigida sobre as estratégias
formuladas.

{.. )Acho difícil apontar o palavrão mais falado.
A variedade parece infinita. Afinal, qualquer palavrão hoje não pode mais ser denominado de tabu.
Uma exceção é a palavra escrita. Publicação que
se _ _ ainda hoje evita palavrões. Na internet,
via b/ogs e redes sociais, o palavrão virou palavra
qualquer- já se __~, como se fosse possível dizer
assim para um tipo de termo que nasceu da própria
banalidade da Vida. Antigamente, ele vinha cercado de interditos, o palavrão "dito na hora certau
ostentava certa aura. Foi assim que virou moda
na década de 60. O vocábulo grosseiro foi elevado
à condição de troféu da contracultura. No Brasil, a
moda foi coibida pela censura do regime militar.
Não é necessário abusar dos palavrões, pois
eles se desgastam e perdem o valor como qualquer
outra palavra demasiadamente empregada. O
palavrão veio para ficar, até porque veio antes de
qualquer outro vocábulo .
E aqui respondo à pergunta que me fiz no primeiro parágrafo. Ele ____ . fasciFJio por ser ineVitável. O usuário da língua vive em·. um mundo
precário e imperfeito, vive situações cdtidianas em
que as emanações dos corpos, a sujeira, os crimes e
as tentações aparecem, mesmo que ele queira evitá-/as. (... ) (Luís Antônio Giron. Texto adaptado da
revista Êpoca, 13 de julho de 2010)

30. (ACP- Inspetor de Policia- RS/2010) A grafia
dos termos que preenchem adequadamente as lacunas pontilhadas, na ordem em que ocorrem, é
(A) prese- banalisou- exerce.
(8) prese- banalizou- exerce,
(C) preze- banalizou- exerce.
(D) preze- banalizou - exerse.
(E) preze- banalisou- exerse.

Alternativa "c": correta
Alternativa "b": correta - A preposição sobre
na frase do texto e na frase alternativa b tem o
mesmo significado: sobre (texto) = a respeito dela
(da língua); a respeito do qual {do tema) se discursou.
Alternativa "a"- em cima da montanha.
Alternativa "c"- por meio de.
Alternativa "d"- em nome de.
Alternativa "e"- por meio de.

Preze: terceira pessoa do singular - presente
do subjuntivo do verbo prezar= respeitar, ter,
apreço, considerar. Eliminadas a e b.
banalizou: terceira pessoa do singular- pretérito
perfeito do indicativo do verbo banalizar= vulgarizar. Eliminada e.
exerce: terceira pessoa do singular- presente do
indicativo do verbo exercer= desempenhar praticar. Eliminada d.

Trecho para a próxima questão.

Trecho para as próximas questões.

o poder do palavra o- Como insultare praguejar em português, com a ajuda de um dicionário

Opoder do palavrão- Como insultar e prague~
jar em português, com a ajuda de um dicionário

UftQgfê:lfld

~ :>CIIIaoo~O'-a

Qualquer dia é dia de palavrão. Ele é necessário e
insubstitufve/, como disse o sociólogo Gilberto Freyre.
Há quem reclame que as palavras de baixo calão
invadiram a vida cotidiana de forma irresistível.
Jamais se pronunciou tanto palavrão como nos dias
de hoje, e com tanta vaiOpia, afirmam tanto os safados como os guardiães da língua e dos bons costumes. E, de fato, o palavrao (ou "palavrada", "palavra
obscena" ou "palavra-cabeluda") se íntromete11 em
todos os registros de fala e todo tipo de conversbção.
Por que o fascfnio pelo "submundo~ pelos '~sgotos"
da linguagem? Vou tentar responder ao questionamento, recorrendo primeiramente a um livro.
Em 1974, o folclorista pernambucano Mário
Souto Maior (1920-2001) concluiu o seu Dicionário do Palavrão e Termos Afins, agora repub/icado
num caprichado volume da Editora Leitura, de Belo
Horizonte.
Após um trabalho de dez anos, Souto Maior
levantou 3 mil palavrões, entre vocábulos, locuções
e expressões idiomáticas. A obra sofreu censura do
regime militar e só foi publicada cinco anos depois,
com o in leio da abertura política brasileira. Segundo
o autor, a obra então já se afigurava incompleta, eril
virtude da criação constante de novos palavrões. Ao
vir a público, já se tratava de um título ultrapassado.
O que dirá hoje. Mas isso não importa. O dicionário
é o flagrante de um tempo, que continua a ter validade trinta anos depois. No entanto, o malfadado
Dicionário virou uma espécie de catecismo pornográfico que circulou de mão em mão dos adolescentes no fim dos anos 70.
Talvez tenha chegado o momento de entronizar (sem trocadilhos de segundo sentido) Souto
Maior como um pioneiro da lexicografia realista.
Como ele próprio disse, os falantes da língua criam
palavrões diariamente. Etamanha a produtividade
fescenina da população que a criação de palavr~es muitas vezes supera a das próprias palavras.
Para chegar a seu dicionário, o pesquisador enviou
questionários por carta a 3.620 pessoas. Agora
seria muito mais fácil- e é curioso que não tenham
aparecido desde então obras do mesmo fôlego. O
amor pela descoberta era maior quando as dificul·
dades eram maiores ...
Curiosamente, Souto Maior demonstrou que a
língua portuguesa é mais pobre em palavrões que
outros idiomas. Ela perde para os palavróes em
"alemão (9 mil) e em francês (9 mj/). Em inglês, palavrões e afins são mais usados do que pelos falantes em português, basta ligar a televisão. E preciso
dizer que, quando o Dicionário foi publicado, havia
menos palavrões em circulação.
Mesmo assim, o autor concluiu, com base
nas respostas a seu questionário: "criança de. hoje
ganha da de ontem quanto ao uso do palavrão; e o

aumento dos meios de comunicação, como a televisão, foi o motivo mais apontado".
Outras conclusões do nosso Hfo!clorista" (termo
igualmente fora de moda) merecem comentários e
relativizações: "O homem, o jovem e o pobre falam
mais palavrão do que a mulher, o velho e o rico".
Hoje talvez isso não valha rilais. A gente ouve cada
palavrão dito por mulheres e ricos ..
"Quase todos falam palavrão; quando não
falam, pensam~ afirma Souto Maior, não sem
razão. "Um palavrão do Nordeste é uma palavra
educada no Sul e vice-versa".
Acho difícil apontar o palavrão mais falado. A
variedade parece infinita. Afinal, qualquer palavrão
hoje não pode mais ser mais ser denominado de
tabu. Uma exceção é a palavra escrita. Publicação
que se preze ainda hoje evita palavrões. Na internet,
via b/ogs e redes sociais, o palavrão virou palavra
qualquer -já se banalizou, como se fosse possfvel
dizer assim para um tipo de termo que nasceu da
própria banalidade da vida. Antigamente, ele vinha
cercado de interditos, o palavrão "dito na hora certa"
ostentava certa aura. Foi assim que virou moda na
década de 60. O vocábulo grosseiro foi elevado à
condição de troféu da contracultura. No Brasil, a
moda foi coibida pela censura do regime militar.
Não é necessá"rio abusar dos palavrões, pois
eles se desgastam e perdem o valor como qualquer
outra palavra demasiadamente empregada. O
palavrão veio para ficar, até porque veio antes de
qualquer outro vocábulo.
E aqui respondo ii pergunta que me fiz no primeiro parágrafo. Ele exerce fascínio por ser inevitável. O usuário da língua vive em um mundo precário e imperfeito, vive situações cotidianas em que as
emanações dos corpos, a sujeira, os crimes e as tentações aparecem, mesmo que ele queira evitá-las.
Ele sente desprezo, ele é tomado de preconceito, ele
tem vontade de dizer palavras que talvez não pronuncie, mas p~nsa. O palavrão é senhor do nosso
inconsciente.
Mesmo assim, apesar de seu carisma, até ele
cai em desuso. Epara esse aspecto que quero chamar a atenção. O Dicionário de Palavrões e Termos
Afins está coalhado de de/feiosas expressões que se
tomaram arcaísmos. E o desuso as faz soar quase
sublimes. No Nordeste se dizia antigamente "Amália chegou", quando uma mulher ficava menstruada., e "roer um couro" quando alguém sentia ciOmes. Os sinônimos para órgãos sexuais abundam
no dicionário.
O palavrão é fascinante porque gira historicamente em torno do ato sexual. Pertence ao domfnio
púbico (sic). Examinado perto, o palavrão é igual a
qualquer outro termo de uma determinada língua.

•••
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Diria mais, é talvez o mais fiel e castiço dos vocóbulos
de um idioma, porque ele vem do fundo dos tempos.
Não por outro motivo, um dos sinônimos para ele é

o substantivo "palavra". (Luís Antônio Giron. Texto

33. (ACP - Inspetor de Polícia- RS/201 O) Analise as
afirmações abaixo considerando o sentido de palavras
do texto e a categoria gramatical que lhes é atribuída.

adaptado da revista Época, 73 de julho de 2010.)

L

O adjetivo interditos significa "interditados",
"proibidos".

31. {ACP- Inspetor de Polícia - RS/2010) O vocábulo entronizar tem, no texto, na frase em qui~ se

U

-O vocábulo emanações é um substantivo feminino plural e é sinônimo de "exalações".'

encontra, o mesmo sentido que o da alternativa:

11!. O termo castiço é um adjetivo que, no contexto,

(A) A corte entronizou uma rainha.

tem sentido figurado; diz-se de linguagem correta, sem estrangeirismos; vernáculo.

(8) Aquele governo entronizava a corrupção.

Quais estão corretas?

(C) Entronizou, em sua casa, um Cristo crucificado.
(D) Entronizou a alegria na alma.

(A) Apenas a L

(E) As tropas inimigas entronizaram-se na cidade.

(8) Apenas a JL
(C) Apenas a 111.

Alternativa "b": correta - No texto e na alternativa, o verbo entronizar está no sentido de exaltar:
exaltar Souto Maior (no texto) exaltar a corrupção {na

(0) Apenasa!eall.
(E) Apenas a I! e a JU.

alternativa).

Alternativá "e": correta

Alternativa "a"- sentido de elevar uma rainha
ao trono.

I.

Interditos (adjetivo) == no contexto, o adjetivo
não está no sentido de proibido.

!L

Emanações: substantivo feminino plural= origens, desprendimento de substâncias de corpos;
exalações - substantivo feminino plural'"" emanações de um corpo sólido, odor.

Alternativa "c"- sentido de colocar no altar ou
em parede a imagem do Cristo crucificado.

Alternativa "d"- sentido de introduzir= introduziu a alegria na alma.

Alternativa "e"- sentido de ocupar, dominar=
ocupavam a cidade, dominavam a cidade.
32. (ACP- Inspetor de Polícia - RS/2010) Dentre
as palavras abaixo, a que NÃO pode ser considerada
antônima de fescenina é

I!I. Castiço (adjetivo)""' sentido denotativo: de casta ·
pura, puro, correto; no contexto, sentido conota~
tivo, figurado""' linguagem apurada, pura'"" vocá~
bulo puro de um idioma.
Obs.: vernáculo= linguagem apurada, pura.

(A) ilibada.

34. (ACP - Inspetor de Polícia - RS/2010) Sobre
o termo arcaísmos, uma das afirmativas abaixo está
INCORRETA. Assinale-a.

(B) impoluta.

{C) lídima.
(0) dissoluta.

(A) Trata-se de uma palavra, expressão, construção
sintática ou acepção que deixou de ser usada na
norma atual de uma língua.

(E) pudica.

Alternativa "d": correta- Dissoluta (adjetivo)=
pervertida, libertina, devassa; não é antõnima e sim,
sinônima de fescenina (adjetivo) = obscena, licenciosa, devassa.

Alternativa "a"- ilibada (adjetivo) = pura, sem
mácula.

Alternativa "b"- impoluta {adjetivo)= pura.

{B) No texto, são exemplos de arcaísmo as expressões nAmáJia chegou" e nroer um couron.
(C) O Dicionário de Palavrões e Termos Afins apresenta vários exemplos de palavras e expressões
que ilustram o arcaísmo.
(D) Essa palavra é um vício de linguagem, também
conhecido como barbarismo.
(E) O arcaísmo tem como antônimo o neologismo.

Alternativa "c" - lídima (adjetivo) == autêntica,
verdadeira.

Alternativa "e" - pudica (adjetivo)
casta.

= recatada,

Alternativa "d": correta - O termo arcaísmo
não é um vício de linguagem, mas é a palavra que já
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repleto de simbolismos. Preferiu garimpar em um
antiquário uma peça usada, que lhe ornasse o dedo
anular. O episódio é descrito em seu extraordinário
livro A História das Coisas (Editora Zahar), em que
a autora faz uma análise sobre a origem das coisas
que consumimos no dia a dia. Ela relacfona essa origem aos processos produtivos, nem sempre limpos,
como ocorre com o algodão de nossas prosaicas
camisetas básicas, ou mesmo o ouro, cuja extração
ao redor do mundo ainda deixa um rastro obscuro
de devastação ambiental, social, humana.

está fora de uso, muito antiga; no texto, expressões
que se tornaram arcaísmos. Também náo é barbarismo""' vício de linguagem: é o erro ao pronunciar
uma palavra: eu truxe- correto= eu trouxe; salchicha
-correto= salsicha.

Alternativa ''a" -Alternativa comentada em O.
Alternativa "b"- O próprio texto traduz o sig~
nificado dos arcaísmos: quando uma mulher ficava
menstruada e quando alguém sentia ciúme, respectivamente.

Ao optar por não estimular o consumo do
metal, nossa protagonista rompeu com a cadeia
produtiva nefanda na qual o ouro costuma estar
metido. Embora haja inicíativas ao redor do mundo
que tentam limpar a pegada do metal precioso,
fato é que para a América Latina o tema carece de
emergencial revisão.

Alternativa "c"- No décimo primeiro parágrafo
do texto lê-se: o dicionário de palavrões e termos
afins está coalhado de deliciosas expressões que se
tornaram arcaísmos.
Alternativa "e"- Arcaísmo: palavrd antiga, fora
de uso; neologismo {substantivo masculino}:
1)

Palavra ou expressão nova numa língua.

2)

Significado novo adquirido de palavra ou expressão já existente.

Entre 2001 e 2073, cerca de 1.680 km2 de floresta tropical, algo como a cidade de São Paulo, foi
perdido para a atividade ilegal na régião, conforme
recente estudo feito pela Universidade de Porto Rico,
liderado pela pesquisadora Nora Alvarez-Berríos e
publicado na revista Environmental Research Letters.

1.1 O CESGRANRIO

(Disponível em: http:l/epoca.globo.com/colunas-e-b/ogs/blog-do-planeta!notlcia/2015!02/bmineracao-na-amazoniab-e-o-falso-brilho-da-festa.
htmi.Acesso em: 06/02/2075. Fragmento Adaptado.)

35. (CESGRANRIO / - Técnico Bancário-Banco
da Amazônia/2013) Palavras como regulação e
emissão, embora provenham igualmente de verbos (regular; emitir), apresentam uma divergência
de grafia em sua terminação. Ê grafada com- ção a
palavra criada a partir do verbo
(A} omitir

36. (Consulplan- Técnico Judiciário- Are a Administrativa - TRE - MG/2015) O significado mais
adequado para a palavra "garimpar", no contexto
apresentado, é

(B) competir
(C) permitir

A) procurar meticulosamente.

(D) conceder

B) buscar palavras raras para expressar-se.

(E) converter

C}

Alternativa corfeta: l.etra "b"- competição.

extrair da terra substâncias minerais úteis ou preciosas.

D) catar furtivamente metais preciosos em terreno
privativo.

Alternativa "a"- omissão.
Alternativa "c"- permissão.
Alternativa "d"- concessão.

Alternativa correta: letra "a"- Preferiu garimpar em um antiquário uma peça usada = procurar

Alternativa "e"- conversão.

meticulosamente, com cuidado, com atenção.

1.11 CONSULPLAN

Alternativa "b'' - Não há relação com palavras
uraras".

Alternativa "c"- Foge completamente do conTexto para as questões.
Ao se casar, a cientista ambiental Annie Leonard
recusou-se a buscar em uma joalheria da moda
o seu anel de ouro, novo em folha, como costuma
acontecer à maioria dos noivos nesse momento,

texto.

Alternativa "d"- Em terreno privativo? Extrapolação _çla ideia do texto.
37. (Consulplan- Técnico Judiciário- Area Administrativa- TRE- MG/2015) O significado mais ade-
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quado para a palavra "nefanda", no contexto apresentado, é
A) tirânica.
B) extensa.

verve de Thomas Bemhard. Há um humor sombrio em todas as páginas, mas nada se reduz a uma
anedota- o leitor ri de algo que não consegue contratar ou definir...
(Adaptado de: TEZZA, Cristovao. Disponível em:

C) execrável.

http:/lwww.cristovaotezza.eom.br/textos/
p_resenhas.htm)

D) complexa.

Alternativa correta: letra ''c"- Nefanda é que é
abominável; execrável.

Alternativa "a"

~

usa de um poder soberano e

injusto para governar.

Alternativa "b" - há extensão, espaçoso.
Alternativa "d"- complicado; de difícil compreensão.

2. NÍVEL SUPERIOR

38. (FCC - Analista Judiciário - Area Administrativa - TRT 9/2015) Sem prejuízo da correção e do
sentido, o elemento em destaque pode ser substituído pelo que se encontra entre parênteses em:
(A) ...qualquer possibilidade de remissão humana.
(impiedade)

(B) ...com a maior falta de consideração e desfaçatez possíveis ... (indiferença)
(C) ... conhecidas pela sua beleza inóspita, ... (profícua)
(D) -o mesmo país que, hoje, subsidia a tradução de
seus livros ... {consolida)

2.1. FCC

(E) a linguagem e
(vivacidade)

a verve de Thomas B,ernhard ..

Trechos para a questão.
(. .. )Numa perspectiva mais amena, vastas regiões do país são conhecidas pela sua beleza inóspita, altas montanhas, desfiladeiros e precipícios
onde a neve e o verde competem, sob a proteção de
hospedarias pitorescas, para atrair turistas ao som
da música tfpica do Tirol.n
(...) Um dos itens de seu testamento foi a proibição expressa de que peças suas fossem representadas e seus textos inéditos fossem publicados no
país- o mesmo país que, hoje, subsidia a tradução
de seus livros para o resto do mundo ... Em livros
como O náufrago, Árvores abatidas e Extinção, um
narrador exasperado e aparentemente sem rumo,
que se realiza em frases a um tempo irresistíveis e
intermináveis, vai como que destruindo a golpes
de medida impaciência qualquer possibilidade de
remissão humana.
(...) Num hotel do centro de Viena, cidade que
sempre tratou pensadores e artistas com a maior
falta de consideração e desfaçatez possíveis e
que poderia com certeza ser chamada de o grande
cemitério de fantasias e das ideias, porque dilapidou, desperdiçou e aniquilou um número mil vezes
maior de gênios do que aqueles aos quais de fato
emprestou fama e renome mundial, foi encontrado
morto um homem que, com absoluta cfareza de
pensamento, deixou registrado num bifhete o verdadeiro motivo de seu suicídio, bilhete que, então,
prendeu ao paletó.
(.. .) Distinta de suas narrativas mais conhecidas, a obra. mantém intactas a linguagem e a

Alternativa correta: letra "e"
O Nota da autora: Por se tratar de questão de
ortografia, é fundamental reler o trecho em que os
vocábulos estão inseridos.
Na "eff: a obra mantém intactas a linguagem e a

verve de Thomas Bernhard. Verve significa, no sentido figurado, sensação de vivacidade; sentimento
de energia ou vigor. No sentido denotativo (real) é
excesso de criatividade e entusiasmo que incitam
o processo de criação do artista, do poeta etc. Mais
uma vez, a banca FCC exige o sentido conotativo.

Alternativa "a" - Remissão: perdão; ação ou
efeito de remir, de receber ou de alcançar o perdão.
Absolvição; ação ou efeito de conceder o perdão, de
remitir. Indulgência; sentimento de compaixão ou de
misericórdia. Impiedade: qualidade do que é ímpio
= quem não tem fé ou despreza qualquer tipo de religião.
Alternativa "b" - Desfaçatez: ausência ou falta
de vergonha.lndiferença: ausência de interesse; falta
de consideração.
Alternativa "c"- Inóspita: local em que não há
condições para ser habitado ou oi.de não se consegue viver. Profícua: que se consegue tirar proveito; que
alcança o resultado esperado; lucrativo ou frutífero.
Alternativa "d" - Subsidiar: ajudar; oferecer
qualquer tipo de auxflio, ajuda, subsídio. Consolidar:
fazer com que fique mais sólido ou forte; tornar resistente, firme ou estável.
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39. (FCC --Analista Judiciário - Área Judiciária
- TRT 9/2015) Considerando-se o contexto {entre
parênteses), traduz-se adequadamente o sentido de
um segmento em:
(A) particularmente agitado {t famosa a história da
mulher que se queixava de um dia particularmente
agitado nas redondezas da sua casa ..,)= marcadamente aflitivo
{B) estragos colaterais (Os estragos colaterais da
Segunda Guerra se deveram ao crescimento simultâneo de duas técnicas mortais, a do bombardeio
aéreo e a da guerra psicológica.} = mazelas marginalizadas

#Vive dentro de mim I a mulher da vida./ Minha irmãzinha... I tão desprezado, /tão murmurada ...

De acordo com o contexto,. os elementos sublinhados no trecho acima têm, respectivamente, o
sentido de:
(A) dobrada- malcriada -lastiniosa
(~)

encostada -acanhada- renomada

(Ó

agachada- avançada- mal amada

(0) agachada -atrevida - mal falada
{E) encostada- acanhada- mal falada

(C) atingir o moral (Bombardear populações civis foi
adotado como uma "/egftima" tática militar, para
atingir o mora( do inimigo.) = recrudescer a ética

Alternativa "d": correta - Sem dicionário na
prova, trabalhe por eliminação seguindo o contexto.
Acredite: funciona!

(D) à sua apoteose tétrica (E os "estragos colaterais" chegaram à sua apoteose tétrica, claro, em Hiroshima
e Nagasaki.) = ao seu ápice funesto

Acocorada: que se acocorou; sentada sobre os
calcanhares, ou com o corpo encolhido e junto ao
chão; AGACHADA. Eliminadas alternativas a, b e e.

(E) guerra especialmente insensata (E cada vez que

Desabusada: que é abusada, atrevida, insolente.
Eliminada c.

vemos uma das vítimas do terror, como o último
cadáver de uma criança judia ou palestina sacrificada naquela guerra especialmente insensata) =
embate singularmente anacrônico

Murmurada: transmitido em voz muito baixa,
audível apenas pelo receptor; SUSSURRADA, ou
seja, mal falada.
Dobrada: que se dobrou, que teve uma parte
voltada sobre si mesma; malcriada: diz-se de pessoa que não tem educação; GROSSEIRO; RUDE;
lastimosa: que causa dó, lástima; DEPLORÁVEL;
LAMENTÁVEL; LASTIMÁVEL

Alternativa correta: letra "d"
O Nota da autora: Questão de semântica.

-Apoteose: glorificação, exaltação- sinônimos
de ápice; tétrica: fúnebre; e;cessivamente triste sinônimos de funesto.

Encostada: que se apoia, se arrima em alguém ou
algo; acanhada: que não tem desembaraço, que
é ou se mostra ou se torna tímido, retraído; renomada: que tem renome; que é conhecida, famosa.

Erros:

Alternativa "a" - particularmente é especial-

Agachada: ação ou resultado de agachar(-se);
avançada: muito desenvolvida.

mente e não possui relação semântica com marcadamente.

Alternativa "b"- mazelas, no sentido figurado,
é pobreza; colateral significa de natureza diferente.
Alternativa "c" - recrudescer é tornar-se mais
forte - longe de ser sinônimo de atingir. Moral: preceitos e regras; ética: reunião das normas de valor
moral presentes numa pessoa, sociedade ou grupo
sociaL Podem ser considerados sinônimos.

Alternativa "e" - Especial é singular, mas anacrônic'? significa obsoleto, retrógrado e insensato é
louco, que se opõe à razão.
40- (FCC - Analista Judiciário -Judiciária - TRT
18/2013)
Vive dentro de mim /uma cabocla velha !de mau
olhado, I acocorada ao pé do borralho, /olhando pro
o fogo."[.. .] ~vive dentro de mim; a mulher proletária.
I Bem linguaruda, I desabusada, sem preconceitos."

._

Sinônimos nas alternativas anteriores.

41. {FCC - Analista· Judiciário - Administrativa
- TRT 18/2013) "... no interior mesmo do mundo
objetivo da cultura, ao qual sua pintura se integra -.. "
Sem prejuízo para a correção gramatical, o elemento
sublinhado pode ser substituído por:
{A) abrange.

{B) inclui.

{C) incorre.
(D) completa.
(E) incorpora.

Alternativa "e": Integrar: Fazer(-se) inteiro, induIdo num só todo ou conjunto; INCORPORAR {-SE).

•

*

---··-~--

-------------

(C) Seus gestos desarmônicos às vezes eram mal
compreendidos, mas seu jeito afável de falar,
sem resquícios de mágoa, revelava sua intenção
de restabelecer a paz entre os familiares.

Alternativa "a": Abranger: Chegar a; ALCANÇAR; ATINGIR.
Alternativa "b": Incluir: Fazer constar ou constar
em (lista, relação de nomes); ARROLAR(-SE}.

Alternativa "c": Incorrer: Ficar compreendido,
incluído ou implicado (ger. em coisa desagradável).
Alternativa "d": errada - Completar: Acrescentar a (algo) o que o torna completo, preencher

•••
.,_.
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ou inteirar; tornar(-se) completo, inteiro, absoluto,
pleno.
42. (FCC- Analista Judiciário- AdministrativaTRT 18/2013) Sem prejuízo para a correção e o sentido, o elemento sublinhado pode ser substituído
pelo indicado entre parêntes~s em:
(A) Irascível, foi extremamente rigoroso .. (Dado a
encolerizar-se)

(D) Defendeu-se dizendo que nunca pretendeu
axincalhar ninguém, mas as suas caçqadas reall
mente humilhavam e incitavam à malediscência.
I

(E) Sempre ansiosos, desenrolaram no saguão apinhado a faixa com que brindavam os recém-formados, com os seguintes dizeres: uviagem bastante e divirtam-se, nobres doutoresu.

Alternativa 11C":correta- a) incidência; b) beneficentes; d) achincalhar, maledicência; e) viajem
Observações:
1)

(B} Ao expor a inépcia do desafeto .. (veleidade do
famigerado)

êxito: bom resultado; sucesso;

(C) A obra foi interrompida por surtos de peste ..
(Interromperam-se o feito)
(0) (... )iniciavam uma empreitada épica .. (uma jor-

nada bélica)
{E) Ele inventou um guindaste capaz de içar. . {propício)

Muito cuidado com a diferença entre êxito e
hesito!

hesitar: ficar indeciso, não ter certeza {eu hesito
-+verbo no pre.sente do indicativo)
2)

Viagem é um substantivo, sempre dará para
encaixar o artigo antes do vocábulo; viajem é_
verbo. Associe: viaiem vem do verbo viajar.

A questão seguinte refere-se ao trecho.
Alternativa na": Irascível: IRACUNDO (tormentoso, revolto). Encolerizar: causar a, provocar em ou.
sentir cólera; IRRITAR; ENFURECER.
Alternativa "b Inépcia: falta absoluta de aptidão; veleidade: capricho, leviandade; famigerado
{sentido pejorativo}: que tem má fama.
11
:

Alternativa "c": Feito equivale à obra, mas a
sequência da oração teria de ser alterada.
Alternativa "d": tpica: fantástico, monumental,
homérico; bélica: que é propenso a guerrear.
Alternativa "e": Propício: que se mostra conveniente; ADEQUADO; OPORTUNO. Propício a algo.
43. {FCC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRE /PR/2012) A frase correta do ponto de vista da
grafia é:

(A) Era grande a insidência de casos de enjoa
quando era servido aquele alimento, por isso o
episódio não foi tratado como exceção, atitude
que garantiu o êxito das providências.
(8) Em meio a tanta opulência da mansão leiluada,
encontrou a geringonça que, tratada criativamente por ele, garantiu por anos seu apoio a
entidades beneficientes.

j

À sua imagem e semelhança
(...)

A era da religiosidade terminou no Ocidente,
libertando os homens da servidão milenar em relação aos planos traçados por um Outro onipotente,
onisciente e onipresente. O homem contemporâneo continua procurando um mestre a quem servir
e, em última instância, vai encontrá-/o em algumas
representações inconscientes, onde se preserva a
fantasia infantil sobre a onipotência do Outro. Por
outro lado, o desamParo deixado pela falta de um
Deus provocou uma onda de novos fundamentalismos religiosos. Mas a religiosidade pós-moderna
é uma espécie de religiosidade de resultados, que
invoca as forças celestes para garantir as ambições
terrenas dos fiéis.

O homem ocupa hoje o centro de sua própria
existência. Essa emancipação nos confronta com
o vazio. Não há Ninguém lá, de onde esperávamos
que um Pai se manifestasse para dizer o que deseja
de seus filhos. Não fomos feitos para corresPonder
à imagem e semelhança de Deus nenhum. Trata-se
agora ·de reproduzir a imagem e semelhança de
nós mesmos. Essa é a fantasia, ao mesmo tempo
grandiosa e hedionda, do clonagem. Grandiosa
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pelo poder que confere à ciência e aos seus sacerdotes, supostamente capazes de abolir o acaso e a
indeterminação da vida. Hedionda- pelas mesmas
razões. (Trecho adaptado de Maria Rita Kehl. 18
crónicas e mais algumas. S. Paulo, Boitempo, 2011,
p.109-10)

44. (Analista Judiciário- Execução de Mandados
- TRF 2a região/ 2012 - FCC) Essa é a fantasia, ao

I

Alternativa "e": correta - Frase redigida com
clareza e correção gramatical.

Alternativa "a" -à toa, não se discutem, exaltam-se.
Alternativa "b" -onde = em que, pois não
retoma lugar; sentíamos.

mesmo tempo grandiosa e hedionda, da clonagem.

Alternativa "c" -cabe, desígnios.

De acordo com o contexto, os termos grifados
acima têm, respectivamente, o sentido de:

Alternativa "d" -apologia à ciência; acidez.

{A) magnânima e assustadora.

1

46. (Analista Judiciário- Área Judiciária- TRF 2"
região/ 2012 - FCC) Está correto o emprego de

(B) imensa e inatingível.

ambos os elementos sublinhados em:

(C) extraordinária e repulsiva.

(A) Se o por quê da importância primitiva de Paraty
estava na sua localização estratégica, a importância de que goza atualmente está na relevância histórica porque é reconhecida.

(O) soberba e temerária.
(E) sublime e sedutora.

Alternativa "c": correta- Grandiosa: extraordinária; hedionda: repulsiva.

Alternativa "a": Bom e aquilo que assusta.
Alternativa "b": Sem limite e que não se pode
atingir ou alcançar.

Alternativa "d": Arrogância e de modo temerário, imprudentemente.
Alternativa "e": Quase perfeito e atraente, cativante.

45. {Analista Judiciário- Execução de Mandados
- TRF 2a região/ 2012- FCC) A frase redigida com

{8) Ninguém teria~ negar a Paraty esse duplo
merecimento de ser poesia e história, ~o
tempo a escolheu para ser preservada e a natureza, para ser bela.
(C) Os dissabores~ passa uma cidade turística
devem ser prevenidos e evitados pela Casa Azul,
porque ela nasceu para disciplinar o turismo.
(O) Porque teria a cidade passado por tão longos
anos de esquecimento? Criou-se uma estrada de
ferro, eis porque,
(E} Não há porquê imaginar que um esquecimento
é sempre deplorável; veja-se como e por quê
Paraty acabou se tornando um atraente centro
turístico.

clareza e correção gramatical e ortográfica é:
(A) Não é a toa que se diz que futebol e religião não
se discute, pois sempre que surge este debate
exalta-se os ânimos e todos hão de tomar uma
atitude defensiva.
(8) Estamos de fato vivendo em uma outra era, onde
haveria mais liberdade, ainda que nos sentimos
muito mais sós do que antes sentíamos.

e creem em Deus, todos
os caminhos já estão traçados e aos homens só

(C) Para os que aceitam

Alternativa "c": correta.
O Nota da autora: Seguem as dicas do emprego
dos porquês.
Na alternativa c: Os dissabores por que passa=
pelos quais; porque ela nasceu= explicação.

Alternativa Na" - o porquê (substantivo e
admite plural); porque= pela qual.

cabem percorrê-los de modo a cumprir os desígneos divinos.

Alternativa "b"- por que (a palavra razão está
subentendida); porque= explicação.

(O) Muitos cientistas, ao fazerem a apologia da ciência e criticarem a religião com acidês inaudita,
ficando no mesmo patamar dos religiosos mais
intransigentes.

Alternativa "d"- Por que (a palavra razão está
subentendida); por quê= final de frase.

(E) Os agnósticos parecem ter uma postura equilibrada, tão distante do sectarismo dos muito
devotos como do radicalismo dos ateus mais
extremados.

Alternativa "e" - por que (a palavra razão está
subentendida); por que (a palavra razão está subentendida}.
47. (FCC - Analista Judiciário - Area Judiciária
- TRE /T0/2011) "... capaz de fornecer as mais dife-
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(8) Ele se indispôs contra a seção de seus direitos em
favor de tantos parentes e contraparentes.

(A} antonímia.

Na sessão para a qual foi indicado para assumir
nova função, o chefe é reconhecidamente um
intolerante.

{B} sinonímia.

(D) Não houve como obter dele a çessão de seu

se trata de exemplo de

(C}

posto para um colega mais experiente.

{C) paronímia.
(D) homonímia.
(E) homofonia.

Alternativa "c": correta - Parônimas são palavras parecidas. Eminente: que ocupa ou está em posição elevada; iminente: qUe está prestes a acontecer.
Antonímia é a relação entre palavras antônimas,
opostas. Sinonímia é a relação de sentido entre dois

(E) A sessão longitudinal dessa planta expôs os vestfgios do parasita que a fez definhar.

Alternativa "d": correta- A cessão de seu post9
é no sentido de ceder. Para recordar facilmente, associe a letra c no inicio das duas palavras.
Alternativa "a"- Sessão: significa intervalo de
tempo de uma reunião para determinado fim.

vocábulos que têm significação própria. Homonímia:
tem o mesmo nome. Homofonia: que tem o mesmo

Alternativa "b"- Cessão: ato de ceder {transferir ou doar algo).

som ou a mesma articulação.

Alternativa "d" - Seção ou secção: dignifica
corte, segmento, setor.

48. (FCC- Analista Judiciário- Área Judiciária TRE /T0/2011) "... por que nos darmos o trabalho de
lê-lo?" A expressão que contém o mesmo sentido do

Alternativa "e" - Seção ou secção: dignifica
corte, segmento, setor.

segmento grifado acima é:
(A) entediarmos ao.
{8) esforçarmos para.

(C) preservarmos de.
(D) pouparmos de.

(E) resguardarmos em.

50. {FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa - TRF - 4a Região/2010) NÃO haverá prejuízo
para a correção e o sentido do segmento do texto
com a substituição do elemento sublinhado pelo
indicado entre parênteses em:
{A) (.. .) inserindo-se no cotidiano da vida pública e

privada( ... ) (emergindo no dia a dia)
{8) {...) nos ajuda a entender(... ) a configuração da

Alternativa "b": correta - Por se tratar de
expressão coloquial, usada no dia a dia, imagine uma
·situação em que já a utilizou. Por exemplo: Não vou
me dar o trabalho de ir até lá. Significa que não vou
me esforçar para ir até lá. O mesmo ocorre na questão. As outras alternativas podem ser descartadas
facilmente.
Estudar língua portuguesa para concurso torna-se fácil a partir do momento em que o candidato se
conscientiza de que é a nossa língua, é o código que
utilizamos para a comunicação. Traga-a para perto,
imagine-se em determinadas situações e utilize a
bagagem cultural. Misturando isso tudo, acertará as
questões.
49. {FCC - Analista Judiciário - Area Judiciária TRE /AC/2010) Está correto o emprego de seção, em
seção eleitoral, assim como está correto o do termo
sublinhado na frase:

{A) A secção em que se deveria homenageá-lo foi
adiada para a_próxima semana.

subjetividade contemporânea. {formação' da
veleidade íntima}
(C)

Algumas vezes nos perguntamos como sobrevivíamos antes da internet( ... ). (Ocorre-nos, por
vezes, indagar)

(0} Lembremos que essas tecnologias{ ... ) são aquisições recentíssimas da humanidade. (conquistas

açodadas)
{E} (... )agiram como se estivessem na iminência de
um ataque catastrófico. (tal fosse prestes a sofrerem)

Alternativa "d": correta - Em questões assim,
veja o significado das palavras separadamente, e não
da expressão toda. Facilita e diminui o risco de erro.
Erros:
Alternativa "a"- Emergir: é manifestar-se, aparecer, surgir. Inserir: Introduzir, fazer entrar; colocar
no meio de outros.

I
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Alternativa "b" - Veleidade: Intenção pouco
firme, ou dificilmente realizável.
Alternativa "c" - O sentido é alterado: no
primeiro trecho perguntamos a nós mesmos; no
segundo, ocorre a nós indagar, ou seja_, retira a informação de quem indagar.

Alternativa "d" - Iminência: qualidade do que
está iminente; AMEAÇA; PROXIMIDADE. Não há relação com o verbo sofrerem.
51. {FCC - Analista Judiciário - Area Judiciária TRE /RS/2010) A frase em que a palavra destacada
está empregada de modo equivocado é:

(A) Inerme diante da ofensiva tão' violenta, não lhe
~nada a fazer senão render-se,
(B) Há quem proscreva construções :inguísticas de
cunho popular.'
(C) Fui informado do diferimento da reunião em que
o fato seria analisado.

Alternativa "a": correta - Por que (separado)
pode vir acompanhado pela palavra razão ou a
mesma pode estar subentendida. Outra alternativa
que poderia confundir é a d, mas vem seguido de por
onde e não cabe no trecho. EI)COntra-se a resposta
sem chegar à próxima palavra.
53. (FCci- Analista Judiciário - Area Judiciária Especialidade Execução de Mandados - TRT 22"Região/2010) Está plenamente adequado o emprego
de ambos os elementos em destaque na frase:
(A)

t por vezes mais preferível ignorar a razão de um
fenômeno do gue imaginá-lo esclarecido por um
atalho místico.

(B) Ã medida em que a ciência avança, fenômenos

de cuia ·causa desconhedamos passam a ser
explicados.
(C) Por hora, a ciência tem ainda muito que cami-

nhar, já que o homem não renunciou a inflingir
sua curiosidade ao mundo.

(O} A descriminalização de algumas drogas é questão polêmica.

(D) Se sobrevir ao homem alguma calamidade em

(E) A flagrância do perfume inebriava a todos os.
convidados.

escala planetária, somente a ciência disporá os
meios de enfrentá-la.

Alternativa "e": correta - A fragrância:- qualidade do que é fragrante; cheiro, perfume suave,
aroma, odor. Como as palavras, às vezes, são repetidas em algumas provas, refo~ce os significados:
•

Inerme: que não tem armas ou meios de defesa.

•

Proscrever: banir, exilar, degredar.

•

Prescrever: Ordenar; regular; comandar; estabelecer; _preceituar; recéitâr; recomendar;. fixar;
limitar.
Diferimento: Ato ou efeito de diferir; adiamento:
o tribunal pronunciou-se pelo diferimento da
causa.
Descriminalização: ação. ou efeito de revogar ou
invalidar a criminalidade de um fato.

52. {FCC - Analista Judiciário - Area Administrativa- TRE /AL/2010) Na frase Eis por que o espectador
não se sente em casa em parte alguma,~ o espetáculo está em toda parte, os elementos sublinhados
podem ser correta e respectivamente substituídos por
(A) a razão pela qual e visto que.

(E} A arrogância de que muitos homens são acometidos não parece estar entre os defeitos que se
poderiam~ ao autor.

Alternativa "e"- Correta.
O Nota da autora: questão de ortografia e
regência.
Porque muitos homens são acometidos de arrogância. Assacar: atribuir, imputar, infligir, irrogar.

Alternativa "a". t por vezes preferível ignorar a
razão de um fenômeno a imaginá-lo esclarecido por
um atalho místico.
Alternativa "b". À medida que a ciência avança,
fenômenos cuja ca~sa desconhecíamos passam a ser
explicados. A medida que significa proporção e na
medida em que indica causa.
Alternativa "c". Por ora, a ciência tem ainda
muito que caminhar, já que o homem não renunciou
a infligir sua curiosidade ao mundo. Infligir: aplicar,
assacar, atribuir; infringir: desobedecer, postergar, violar.
Alternativa "d". Se sobrevier ao homem alguma
calamidade em escala planetária, somente a ciência
disporá dos meios de enfrentá-la.

(B) poicujo motivo e visto que.

(C) a n·nalidade pela qual e dado que.
(D) o motivo por onde e conquanto.
(E} a alegação de que e conquanto.

Leia o texto abaixo para responder
à próxima questão.

Rita

,,
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No meio da noite despertei sonhando corh
minha filha Rita. Eu a via nitidamente, na graça de

seus cinco anos.
Seus cabelos castanhos - a fita azul- o nariz
reto, correto, os olhos de ógua, o riso fino, engra-

çado, brusco...
Depois um instante de seriedade; minha filha
Rita encarando a vida sem medo, mas séria, com
dignidade.

•••

Rita ouvindo música; vendo campos, mares,
montanhas; ouvindo de seu pai o pouco, o nada
que ele sabe das coisas, mas pegando dele seu jeito

de amar- sério, quieto, devagar.
Eu lhe traria cajus amarelos e vermelhos, seus
olhos brilhariam de prazer. Eu lhe ensinaria a pala-

vra cica, e também a amaros bichos tristes, a anta
e a pequena cutia; e o córrego; e a nuvem tangida
pela viração.
Minha filha Rita em meu sonho me sorria com pena deste seu pai, que nunca a teve. (Rubem

Braga. 200 Crônicas escolhidas. 13. ed. Rio de
Janeiro. Record, 1998, p.200)
54. (FCC - Analista Judiciário - Area Judiciária TRT- sa Região/2010} ": .. na qraçadeseuscinco anos.
(primeiro parágrafo) ... e a nuvem tangida pela viraçào".
(penúltimo parágrafo) As palavras grifadas nas frases
transcritas acima têm, respectivamente, o sentido de
{A) alegria e mudança do clima.
(8) inocência graciosa e tempestade.
(C) dádiva e calmaria.

tuação estão em conformidade com as prescrições
da norma padrão da língua Portuguesa é:
{A) Ao se estender esse viez interpretativo, correm
o risco de por tudo à perder, na medida em que
será alterada a estratégia da pesquisa previamente adotada.
(B) Sua tbretenção ao consenso esvaiu-se qUase que
de repente, quando notou que entorno de si tiS
pessoas mais pareciam descansar que dispostas
à debates.
(C) Tomou como ultrage a displicência com que
foi recebido, advinhando que o mal-estar que
impregnava o ambiente era mais que uma questão eminentemente pessoaL
(D) Estava atrás de um acessório que o despensasse
de promover a limpeza do aparelho e sua consequente manutenção depois d~ cada utiHzaçáo,
mas náo pôde achá-lo por ali.
(E) Quando se considera a par do tema, ajuíza sem
medo, mas, ao se compreender insipiente, para
tudo e pede aos especialistas que o catequizem
no assunto para.não passar por néscio.

Alternativa "e": correta - Atenção às formas:

catequizar e catequese. Néscio: ignorante, incapaz.
Alternativa "a" - Viés, a perder - não se usa ~
crase antes de verbo.
'
Alternativa "b" - Pretensão (e pretensioso);
a debates: singular+ plural = sem crase; em torno. ·
Reforce o estudo no tópico de crase.

(D) encanto e brisa marinha.

Alternativa "c" - Ultraje e adivinhando (adivinhar}.

(E} gratuidade e vento forte.

Alternativa "d"- Dispensa.sse (de dispensar) e ali.

Alternativa "d": correta - Sem ler o texto seria
difícil acertar, pois os sentidos estão entrelaçados ao
contexto. Como o autor cita o sonho com a filha de
cinco anos, concluímos que graça está no sentido de
encanto, excluindo as alternativas restantes.
Alternativa "a"- Alegria: sentimento de grande
contentamento, de satisfação, de prazer.
Alternativa "b"- Jnocêncla: aus~ncia de malícia.
Alternativa "c." - Dádiva: ação ou resultado de
dar algo a alguém, de boa vontade e espontaneamente.
Alternativa "e"- gratuidade: qualidade do que é
gratuita. {Fonte dos significados das palavras: Dicionário digital Aulete).
55. (Analista Judiciário- Area Judiciária - TRF 2"
região/2007- FCC) Afrase em que a grafia e a acen-

56. (Analista Judiciário- Área Judiciária- TRF Ja
região/2007- FCC) Está correta a grafia de todas as
palavras na frase:
{A) A presunção de verossimilhança é inerente aos
escritos ficcionais, mesmo aos que exploram as
rotas e as sendas mais fantasiosas da imaginação.
(B) De prende-se do texto que, no futuro, as civilizações adotarão paradigmas que substituirão
com vantajem aqueles que regeram a vida do
século XX.
(C) Distila-se nesse texto o humor sutil de Mário

Quintana, um autor gaúcho para quem a poesia
e a vida converjem de modo inelutável.
(O) A apreenção humana diante das forças da natureza deriva de épocas préhistóricas, quando o
homem não dispunha de recursos técnicos para
enfrentá-las.
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(E) As obsessões humanas pelo progresso parecem ignorar que as leis da natureza não sofrem
nenhum processo de obsolecéncía, e custam
caro para quem as transgrida.

Uma história para a gratuidade jurídica no Brosil.lnternet: (com adaptações).

58. (CESPE - DPU/2016) A substituição de "ratificado" por confirmada manteria a coerência do texto,
embora seu sentido fosse alterado.

Alternativa "a": correta- Verossimilhança: quo·
/idade do que é verossímil; VEROSSIMIUTUOE; VEROSS/MIL!OADE*.
Alternativa "b"- Depreende-se e vantagem.
Alternativa "c"- Destila-se e convergem.
Alternativa "d"- Apreensão e pré-históricas.
Alternativa "e"- Obsolescêncía
(*) Fonte: Dicionário Digital Aulete.

{ ) errado

()certo

Certo
Nota da autora: Questão de ortografia e concordância, CESPE é uma banca esperta!
Ortografia: ratificar significa confirmar ou autenticar um ato ou compromisso; certificar a validade de
um compromisso assumido legalmente.

57. {Analista Judiciário- Execução de Mandados
- TRF 4a região/ 2006 - FCC) Em perpetuei e trans-

Concordância: o artigo foi ratificado pela lei ou
a simples afirmação (da pobreza), ratificada pela

miti o respeito de meus pais pelas ficções, não haverá
necessidade de se alterar ou introduzir qualquer
outro elemento nessa frase caso se substitua perpetuei e transmiti por

Lei.

(A} honrei e convivi.
{B) herdei e difun_çii.

(C) habituei-me e aprendi.
(O) orgulhei-me e admirei.
{E) rendi-me e louvei.

Alternativa "b": correta - Perpetuar: transmitir
de geração em geração; transmitir: difundir (dados,
relatos, acontecimentos).

Trecho para a questão.
(. .. )Em 1988, a Carta Cidadã ampliou o escopo
da assistênciajudiciória ao empregar o termo assistência jurídica íntegra/ e gratuita, que é mais abrangente e que abarca o ternío usado anteriormente,
restrito apenas à assistência de demanda judicial
jd proposta ou a ser interposta. O termo atual também engloba atos jurídicos extrajudiciais, aconselhamento jurídico, patrocínio da causa, além de
ações coletivas e mediação. (, ..)
Uma história para .a gratuidade jurídica no Brasil. Internet: (com adaPtações).

Alternativa "ii!i" - Honrar: respeitar, reverenciar,
59. (CESPE · DPU/2016) O vocábulo "patrocínio" foi

venerar.

Alternativa "c"- Sem relação semântica.
Alternativa "d"- Sem relação semântica.

Alternativ~ "e"~ S€m relação semântica.
2.2.CESPE

empregado no sentido de apoio, geralmente financeiro, concedido, como estratégia de marketing, por
uma organização a' determinada atividade.
( } certo

{ ) errado

ü#ii!.~·§D
Errado

Trecho para a questão.
(...)No art. 4. 0 dessa lei, havia menção ao "rendimento ou vencimento que percebe e os encargos
próprios e os da famllia" e constava a exig~ncia
de atestado de pobreza, expedido pela autori·
da de policial ou pelo prefeito municipal Foi o art
1.0, § 2. 0, da Lei n.o 5.478/1968 que criou a simples
afirmação (da pobreza), ratificado pela Lei n.o
Z510/1986, que deu nova redação a dispositivos da
Lei n. o 1.060/1950.(•..)

Nota da autora: Não basta saber um significado
do vocábulo; é preciso saber os vários significados e
verificar o contexto para que possamos encaixá-lo.
Patroclnio significa proteção, auxílio, apoio, mas
no trecho não é essa ideia. Significa, também, incumbência aceita pelo advogado ou patrono para a defesa
de direitos e interesses da pessoa que o fez seu procurador ou representante numa disputa forense*. Esse sim é
o séntido em "patrodnio da causa".
*Significado retirado do Dicionário Jurídico. Disponível em <http://www.sitesa.com.br>

Trecho para a questão.

(. ..) Anteriormente à primeira Constituição
pótria, a de 1824, vigoraram as Ordenações Afonsinas, as Manuefinas e as Filipinas. Destas, somente
as Ordenações Filipinas, sancionadas em 1595 e
que construíram a base do direito português até o
século XIX, com vigência de 1603 até o Código Civil
brasileiro de 1916, trazem, em seu texto, algo que
remete ao entendimento de concessâo de justiça
gratuita, prevendo que, se o agravante fosse tão
pobre que jurasse nâo ter bens móveis, nem bens
de raiz, nem como pagar o agravo e se rezasse, na
audiência, uma vez, a oraçãc do Pai-Nosso pela
alma do rei de Portugal, seria considerado quitado
o pagamento das custas de então. (..,)
Internet: <Www.ambito·juridico.com.br> e
<www.probono.org.br> (com adaptações).

partículas do mesmo pó, as raias do espectro de um
só raio solar ou este/ar. Tudo assim, desde os astros
no céu, até os micróbios no sangue, desde as nebulosas no espaço até as gotas do rocio na relva dos
prados.(.. .) (Ruy Barbosa. Oração aos moços. Internet: <http://home.comcast.net>, com adaptações).
62. (CESPE - Analista do MPU/2013) A palavra
"nebulosas" é empregada, no texto, com função
adjetiva, podendo ser substituída por obscuras, enig-

máticas.
( ) Certo ( ) Errado

Errado - A palavra #nebulosaS", no texto, foi
empregada como um substantivo, além de nâo pos+
suir sentido de obscuras e enigmáticas.

60. (CESPE- DPU/2016) O vocábulo usancionadasu
é, no texto, sinônimo de promulgadas.
( ) certo

( ) errado

Errado - Sancionado significa que conseguiu
sanção; aprovado; promulgado é publicado oficialmente; tornado público.

61. {CESPE- Analista Administrativo- FUNPRESP/
2016) Sem prejuízo para a correção gramatical do período, a expressão opor quê" (Muita gente se espanta
com o procedimento desse amigo. Não sei por quê.)
poderia ser substituída por o porquê.
( ) certo

( ) errado

Certo - São duas regras e as duas formas são
cabíveis.

1. Em final de frase: Não sei por quê.

2. Substantivado - acompanhado pelo artigo
definido masculino: Não sei o porquê.
Perceba que a troca só é possível por terem inserido o artigo.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguisticas e das ldeias
do trecho, julgue o item a seguir.

A parte da natureza varia ao infinito. Não há,
no universo, duas coisas iguais. Muitas se parecem
umas às outras, mas todas entre si diversificam.
Os ramos de uma só árvore, as folhas da mesma
planta, os traços da polpa de um dedo humano, as

Trecho para o Item. ,
(...} A segunda concepção está centrada na ideia
de que a segurança é um serviço público a ser prestado pelo Estado e cujo destinatário é o cidadão. Não
há, nesse caso, mais inimigo a combater, mas cidadão para servir. A polícia democrática não discrimina,
não faz distinções arbitrárias: trata os barracos nas
favelas como domicílios invioláveis, respeita os direitos individuais, independentemente de classe, etnia
e orientação sexual, não só se atendo aos limites inerentes ao estado democrático de direito, mas entendendo que seu principal papel é promovê-lo. (..J

Cláudio Pereira de Souza Neto. A segurança
pública na Constituição Federal de 1988: conCeituação constitucionalmente adequada, competências federativas e órgãos de execução das políticas.
Internet: <www.oab.org.br> (com adaptações).
63. (CESPE- Delegado de Polícia- BA/2013) Dada
a argumentação desenvolvida no texto, o adjetivo
"arbitrárias" pode ser interpretado tanto como em
desacordo com as regras ou normas quanto como

abusivas.
( ) Certo ( ) Errado

Certo - Arbitrário significa que não segue princípios lógicos; que está sujeito aos deSejos e/ou vontades
da pessoa que age; que não acompanha nem depende
de regras ou normas.
Texto! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
lingufsticas e das ideias do trecho.
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Fundada por Ptolomeu Fi/ode/to, no início do
século /f/ a.C., a biblioteca de Alexandria repre~
senta uma epígrafe perfeita para a discussão sobre
a materialidade da comunicação. (... ) (In: João C
de C. Rocha (Org.). Interseções: a materialidade da
comunicação. Rio de Janeiro: /mago; EDUERJ, 1998,
p. 12, 74~15, com adaptações)

64. {CESPE- Analista Judiciário- Area Judiciária
- STJ/2012) O vocábulo "epígrafe" significa inscrição
sobre a lápide de túmulos ou sobre monumentos
funerários e é usado no texto como metáfora tanto
da materialidade tumular da biblioteca de Alexandria, quanto do tempo decorrido desde sua exiStência até o presente.

{ ) Certo ( ) Errado

Errado- ~Epígrafe" significa "inscrição acima, no
começo de livros, capitulas", etc. e não só de lápides
e túmulos.
Com relação a aspectos linguísticos
do trecho, julgue o item a seguir.
Para além desse anedotário há, de fato, muito
que refletirmos. Afinal, os mais diversos povos indlgenas está o lidando com as grandes instituições da
sociedade branca e com processos políticos pertencentes a uma gramáticc(socia/ e simbólica que lhes
é absolutamente estranha, ao menos na maneiro
como estamos acostumados a pensar.

65. {UNB/CESPE - Poder Judiciário - TRE I
ES/2012) O vocábulo "gramática", no texto, é empregado com o sentido de sistema.

relativamente pequeno para as instituições. (... ) (André
Vargas. Assa!to.com.br; In: Veja, 24/1112010 com adap~
tações).

66. (CESPE - Delegado de Polícia - ES/ 2011) O

vocábulo "perpetram" poderia ser substituído por
cometem, sem que isso acarrétasse prejuízo semãntico ou sintático ao texto.
I

{ ) Certo ( )1Errado

Certo - Perpetrar significa cometer (crime ou
qualquer ato condenável).
Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.

..

( .)

Não obstante nas últimas duas décadas se
terem verificado inovações na área da formação
profissional, poucas iniciativas lograram sucesso
no sentido de implementar mudanças efetivas nas
práticas e nos procedimentos dominantes. A atividade policial mostra-se inscrita em um padrão de
desempenho que se traduz não só no ineficácia dos
resultados, mas que se reveste de aspectos suplementares, relacionados, fundamentalmente, à
forma de atuação predominantemente violenta e
arbitrária da polícia, permanecendo como desafio
à sociedade contemportlnea brasileira.(... ) (Paula
Poncioni. O modelo policial profissional e a formação profissional do futuro policial nas academias
de polícia do estado do Rio de Janeiro. In: Sociedade e Estado, vol. 20, n." 3. Brasília, set.-dez./2005.
Internet: www.scielo.br, com adaptações).

( ) Certo ( ) Errado

Alternativa "c": correta - Questão que desconsidera o uso de dicionário, já que a dica está no
próprio trecho. Ao mencionar, anteriormente, as
grandes instituições da sociedade branca e os processos políticos, conclui-se que o termo gramática é
empregado no sentido de sistema.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
Bandos de homens armados perpetram anualmente 450 roubos a bancos e carros-fortes no Brasil.
Tais episódios põem em risco a vida de clientes, -agentes de segurança e policiais, mas o prejuízo financeiro é

67. {CESPE - Delegado de Polícia - ES/ 2011) A
substituição do adjetivo "efetivas" pela expressão
capazes de produzir um efeito real não afetaria o
texto semântica nem sintaticamente.

( ) Certo ( ) Errado

Certo- Efetivo significa que é real, verdadeiro,
que está em efeito.

Atenção! O trecho refere~se à questão seguinte.
Brinkmonship
Em 1964, o cineasta Stanley Kubrick lançava o
filme Dr. Strange/ove. Nele, um oficial norte-americano ordena um bombardeio nuclear à União
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Soviética e comete suicídio em seguida, levando
consigo o código para cancelar o bombardeio. O
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o/agia. (.. .) (Miras/av Milovic. Comunidade da diferença. Refume Dumará,p. 131-2, com adaptações).

presidente norte-americano busca o governo soviético na esperança de convencê-lo de que o evento
foi um acidente e, por isso, não deveria haver retaliação. É, então, informado de que os soviéticos
implementaram uma arma de fim do mundo (uma

rede de bombas nucfeares subterrâneas), que funcionaria automaticamente quando o país fosse
atacado ou quando alguém tentasse desacionó-

69. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária
- STF/2008) A partir do desenvolvimento das ideias
do texto, conclui-seque a palavra #crítico" está sendo
empregada corr1o crucial, perigoso.
1

( } Certo ( ) Errado

-la. (. .. ) (Fabio Zugmah. Teoria dos jogos. Internet:

www.iced.orq.br, com adaptações).
68. (CESPE- Delegado de Polícia- RN/2008) No
1° parágrafo, o verbo implementar, na forma verbal
uímplementaram~, está sendo usado no sentido de
{A) suprir de implementas.

Errado- Crítico aqui está sendo usada significando relativo à crise, que cabe julgamento.

Atençãot A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das idei as
do trecho, julgue os itens a seguir.

(8) solucionar.

(C) demarcar.
(D) distribuir estruturas em determinada área.

(E) desenvolver ou produzir.

Alternativa "e": correta -Implementaram uma
arma de fim do mundo= desenvolveram ou produ-

ziram uma arma.
Alternativa "a" - suPrir: completar, fornecer o
que é preciso, preencher, inteirar.
Alternativa "d"- solucionar: resolver, dar solução a.
Alternativa "c"- demarcar: delimitar, fixar limites, definir.
Alternativa "d" - distribuir. espalhar, dividir,
ordenar, repartir.

Com referência às ideias e às estruturas
linguisticas do texto, julgue o item a seguir.
Hoje o sistema isola, atomiza o indiVÍduo. Por
isso seria importante pensar as novas formas de
comunicação.Mas o sistema também nega o indivíduo. Na economia, por exemplo, mudam-se os
valores de uso concreto e qualitativo para os valores de troca geral e quantitativa. Na filosofia aparece o sujeito geral, não o indivíduo. Então, a diferença é uma forma de crítica. Afirmar o individuo,
não no sentido neo/iberal e egoísta, mas no sentido
dessa ideia da diferença é um argumento critico.
Em virtude disso, dessa discussão sobre a filosofia
e o social surgem dois momentos importantes: o
primeiro é pensar uma comunidade autor reflexiva
e confrontar-se, assim, com as novas formos de ide-

Poderíamos definir o amazonismo como
um conjunto de idéias e de discursos, produzidos
pelo imaginário acidento{ sobre a Amazônia e as
populações- nativas, destinado a viabilizar interesses políticos ~ econômicos. Como espaço imaginado pefo Ocidente, o amazonismo partilha
muitas características com o orientalismo. Todavia,
enquanto Said nos apresenta um Oriente construído de maneira negativa por um Ocidente hegemônico, o amazonismo constitui um campo ambfguo,l
catalisador de imagens e de discursos contradi-:
tórios, que podem ser mobifizados para servir
interesses muito divergentes. (.. .) (José Pimenta.
Internet: ambienteacreano.blogspot.com, com
adaptações}.

a:

70. (CESPE - Procurador do Município - Prefeitura Rio Branco - AC/2007) O termo #catalisador"
está sendo empregado no mesmo sentido que tem
na seguinte frase: O mito é catalisai:lor de sentimentos e fantasias em relação ao universo amazônico.
( ) Certo ( ) Errado

Certo - O termo catalisador, no texto, está
empregado no sentido de modificador dos sentimentos que estimulam a fantasia conforme interesses vários.

2.3.MPE

Texto para as questões.
O texto constitucional de 1824 estabeleceu os
fundamentos da organização do Estado monárquico e da nação durante o Império, mas, ao
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mesmo tempo, foi alvo de variadas interpretações.
Resultado das intensas lutas poffticas que envolveram o movimento de Independência dois anos
antes, o documento provocou inúmeras reaçõesna imprensa e entre os polfticos - pelos princfpios
ali adotados e por ter sido outorgado por D. Pedro/,
o que lhe valeu a denominação de Carta Constitucional, e não Constituição.
A Carta foi redigida por um pequeno grupo de
pessoas escolhidas a dedo por D. Pedro 1: políticos
de algumas das principais famílias de proprietários e negociantes, que desde a época de D. João VI
ocupavam lugares importantes na adminirtraçóo
pública e que tinham atuado na Assemb/eia Constituinte. Na visão de membros de agremiações republicanas formadas no Bras/1 a partir de 1870, a Carta
de 1824 era expressão do absolutismo de D. Pedro,
manifestação cabal de que a Independência não
trouxera mudanças substanciais nas relações de
poder coloniais. Era um sinal do passado, da permanência da dinastia dos Bragança, das práticas
despóticas herdadas da colonização portuguesa.
Por outro lado, ______ figuras públicas
interpretavam a Carta como equivalente a Constituições monárquicas da época, ou até mesmo
mais perfeita dó que outras. Segundo esta visão, o
poder moderador não só era adequado aos princípios dos governos representativos, como também
possibilitava um equilíbrio entre o Executivo e o
Parlamento, permitindo que o arbftrio da Coroa
garantisse a centralização político-administrativa
e a afternância de grupos no poder.
Foi o pensador Benjamin Constant um dos que
mais discutiram a teorià áe'um "quarto poder~ a ser
exerciào pelo rei, que se colocaria acima de arranjos
pofJtico-partidários, definindo-se cOmo esfera ~neu
tra". Constant afirmava ainda que o Parlamento
não podia concentrar em suas mãos a soberania e
o poder decisórios, sob pena de substituir-se odespotismo de um pelo de muitos. Ao mesmo tempo,
criticava o Obsoflftismo monárquico, defendendo
conquistas da Revolução, como a garantia de
direitos, especialmente as liberdades individuais.
Buscando um _ _ _ , defendia repartir a soberania do Estado entre quatro poderes: o Legislativo,
composto por uma cdmara eleita e outra vitalícia; o
Judiciário, composta por magistrados e juízes vitalfcios; o Executivo, representado pelo governante,
mas exercido por ministros responsáveis perante
a nação, e um quarto poder, que preservava a
_ _ _ _ e a capacidade do rei de governar.
A finalidade do quarto poder seria manter o
funcionamento dos demais, impedindo choques
de atribuições, bem como o comprometimento da
atuação do governo e do Estado em razão de conflitos de autoridade. Seria um o espécie de guardião
dos interesses nacionais e dos cidadãos, agindo em
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todas as ocasiões em que ministros, parlamentares
e juízes ultrapassassem seus respectivos campos
de ação. Colocando o governante na condição de
representante perpétuo da povo, Constant julgava-o capaz de atuar como poder "conservador",
pois deveria garantir o curso da administração
e das políticas públicas, e como "moderadoru, já
que seria um freio a controlar os limites dos outros
poderes. Mas havia uma condição essencial: Constant alertava para a diferença e a separação que
deveriam existir entre o poder "neutro" ou "real"
e o poder executivo ou ministerial. Ainda que os
ministros fossem nomeados pelo rei, não deveria
haver sobreposição ou ingerência de uma esfera
de poder na outra. Somente assim o rei poderia agir
como força reguladora e preservadora do equilíbrio político sem ser agente de violência.
Entretanto, como o Imperador também era
o chefe do Poder Executivo, ainda que este fosse
exercido pelos ministros, o documento não explicitava com todas as letras um dos pontos-chave
da teoria de Constant, o da separação entre poder
real e poder ministerial, e criava propositafmente
ambiguidades sobre a esfera de atuação efetiva do
monarca.
Logo surgiram divergentes interpretações em
tomo da Carta. Elas podem ser entendidas como
manifestações de projetos distintos do Império, de
possibilidades históricas abertas com a Independência, em curso na primeira metade do século
XfX. Foram marcadas por conflitos nos quais ora o
Estado se sobrepunha à nação, o qUe foi feito com a
outorga da Carta de 1824, oro a nação enfrentava o
Estado, como no momento da Abdicação, quando
dentro e fora do Parlamento a sociedade cobrou de
O. Pedro as liberdades prometidas com a Independência.
A partir de meados do século XIX, esse embate
assumiu outros contornos, alimentado pela polêmica entre o princípio de que '"o rei reina e não
governa~ defendido por liberais, como Teófilo
Ottoni, e o pressuposto de que o rei não só reina,
mas governa e administra, defendido por conservadores, como o Visconde de Uruguai. Esta discussão manteve-se acesa até o final do Império e foi
argumento poderoso usado pelos republicanos
contra o regime monárquico.
Adaptado de: OLIVEIRA, C H. de S. Confronto
de poderes. Disponível em:

< http://www.revistadehistoria.com.br/secao/
artigos-revista/confronto-de-poderes>. Acesso em:
08 de julho de 2014.
71. (MPE-MS - Promotor de Justiça - MS/2014)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas tracejadas nesta ordem.

••

1

{A) eminentes~ meio-termo- majestade
(8) iminentes- meio-termo- majestade
(C) eminentes- meio termo- magestade
(D) iminentes- meio termo- majestade
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poção: Ação ou efeito de participar; fazer parte de
alguma coisa.

Alternativa "e" - Reguladora: conforme às
regras, às leis, às praxes, à natureza. Atenuadora =
tênue: sutil; difícil de se perceber.

(E) iminentes- meio-termo- magestade

Alternativa correta: letra "a"

73. {MPE-MS - Promotor de Justiça - MS/2014)
Assinale a alternativa em que se apresenta o antônimo adequado para despóticas (segundo parágrafo).

O Nota da autora: Trabalhe por eliminação para

(A) demagógicas

facilitar.
1. Por outro lado, eminentes figuras públicas

interpretavam a Carta-= excelentes; que se sobressaem
pela excelência ou pela superioridade. Elevados; locali-

zados no lugar mais alto.

(B) aristocráticas
(C) ditatoriais
(D) discricionárias

(E) democráticas

Eliminadas 8, De E, pois iminente significa ime-

diato; que pode acontecer num momento muito próximo; que está prestes a ocorrer; que se pode realizar a
qualquer momento.
2. Buscando um meio-termo ou meio termo"' as
duas formas estão corretas após a reforma ortográ·
fica de 2009. Site para consulta: umportugues.com

Alternativa correta: letra "e" - Despótica: que
chefia, dirige ou controla (algo) de maneira. Democrática"" democracia: regime que se bas'eia, na ideia de·
liberdade e de soberania popular; regime·,em que não
existem desigualdades e/ou privilégios de classes.

3. preservava a majestade e a capacidade do rei
de governoar =grandeza suprema.

Alternativa "a" - Demagogia: ação ou desenvolvimento que visa manipular os sentimentos e
paixões populares para conquistar o poder político.

72. (MPE-MS - Promotor de Justiça - MS/2014)

Alternativa "b" - Aristocracia: organização
sociopolítica que, se baseando nos privilégios de
uma classe social, é composta por pessoas nobres
que monopolizam o poder, normalmente, garantido
por herança.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas tracejadas do enunciado abaixo, na ordem
em que aparecem.
De acordo com o sentido das palavras no texto,
poderia ser substituída por----------·
{A) permanência- solidez

(B) herdadas -recebidas
(C) equivalente - colidente

Alternativa "c"- Ditatorial: relativo a ditadura
ou a ditador; referente ao governo autoritário e antidemocrático que suprime os direitos individua.is.
Alternativa "d"- Discriocionária: irrestrita; sem
regras ou limites.

(D) ingerência - participação
(E) reguladora- atenuadora

Alternativa correta: letra "b" - Herdada:
herança; aquilo que se obtém por... ; recebida: entrar
na posse de: receber uma herança. São sinônimos.

Alternativa "a" - Permanência: constância;
estado do que permanece, continua. Solidez: qualidade daquilo que é sólido, firme, resistente; segurança, firmeza.
Alternativa "c" - Equivalência = equivalente:
De valor idêntico; que possui a mesma força, peso,
dimensões etc. Colidente: que se opõe ou vai de
encontro; contraditório. São antônimos.
Alternativa "d" - Ingerência: intrometimento;
ação ou efeito de ingerir, de se intrometer. Partici-

Trechos para a questão.
A relação entre democracia e capitalismo foi
sempre uma relação tensa, se não mesmo de contradição. O capitalismo só se sente seguro se governado por quem tem capital ou se identifica com
as suas "necessidades'~ enquanto a democracia é
o governo das maiorias que nem têm capital nem
razões para se identificar com as "necessidades"
do capitalismo, bem pelo contrário. O conflito é
distributivo: a _____ para a acumulação e concentração da riqueza por parte dos capitalistas e
a ____ da redistribuição da riqueza por parte
dos trabalhadores e suas famílias. A burguesia teve
sempre pavor de que as maiorias pobres tomassem
o poder e usou o poder político que as revoluções
do século XIX lhe concederam para impedir que tal

I
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ocorresse. Concebeu a democracia liberal de modo
a garantir isso mesmo, através de medidas que
mudaram no tempo, mas mantiveram o objetivo:
restrições ao sufrágio, primazia absoluta do direito
de propriedade individual, sistema po/ftico e eleito~
ral com múltiplas válvulas de segurança, repressão
violenta de atividade política fora das instituições,
corrupção dos políticos, /egalízação dos /óbis.
No imediato pós~guerra, muito poucos países
tinham democracia, vastas regiões do mundo estavam sujeitas ao colonia/ismo europeu que servira
para consolidar o capitalismo euro-norte-americano, a Europa encontrava- se devastada por mais
uma guerra provocada pela supremacia aleinã, e,
no Leste, consolídava-se o regime comunista que se
via como alternativa ao capitalismo e à democracia
liberal. Foi neste contexto que surgiu o chamado
capitalismo democrático, um sistema assente na
ideia de que, para ser compatível com a democracia, o capitalismo deveria ser fortemente regulado,
o que implicava a nacionalização de setores importantes da economia, a tributação progressiva, a
imposição da negociação coletiva e até, como
aconteceu na então Alemanha Ocídental, a partiCipação dos trabalhadores na gestão das empresas.
No plano científico, Keynes representava, então,
a tradição económica, e Hayek, a ______ .
No plano polftico, os direitos econômicos e sociais
foram o instrumento privilegiado para estabilizar as
expectativas dos cidadãos e defendê-fas das flutuações constantes e imprevislveis dos "sinais dos mercados". Esta mudança alterava os termos do conflito
distributivo, mas não o eliminava. . . .. . . ....., tinha
todas as condições para acirçá-lo logo que abrandasse o crescimento económico, o que se registrou
nas três décadas seguintes. Eassim sucedeu.
Desde 1970, os Estados centrais têm vindo a
gerir o conflito entre as exigências dos cidadãos e
as exigências do capital, recorrendo a um conjunto
de soluções que gradualmente foram dando mais
poder ao capital. Primeiro, foi o inflação, depois, a
luta contra a inflação acompanhada do aumento
do desemprego e do ataque ao poder dos sindicatos, a seguir, o endividamento do Estado E:m
resultado da luta do capital contra a tributação, da
estagnação económica e do aumento das despesas
sociais decorrentes do aumento do desemprego e,
finalmente, o endividamento das farol/ias, seduzi.das pelas facilidades de crédito concedidas por um
setor financeiro livre de regulações estatais, para
iludir o colapso das expectativas a respeito do consumo, educação e habitação.
Até que a engenharia das soluções fictícias che~
gou ao fim, com a crise de 2008, e se tornou claro
quem tinha ganho o conflito distributivo: o capital.
Prova disso: o disparar das desigualdades sociais
e o assalto final às expectativas de vida digna da
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maioria (os cidadãos) para garantir as expectativas
de rentabilidade do minoria (o capital financeiro). A
democracia perdeu a batalha, mas só não perderá
a guerra se as maiorias perderem o medo e forçarem o capital a voltar a ter medo, como sucedeu há
60anos.
Adaptado de: SANTOS, 8. S. Democracia ou
capitalismo?. Dispo{lível em: < http://visao.sapo.
pt/boaventuro-sou:\a-santos=s23499#ixzz38LyLZ6xe>. Acesso em: 28 de junho de 2014.
74. (MPE-MS - Promotor de Justiça - MS/2014)
Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas tracejadas, nesta ordem.
(A} pulção- reinvidicação- discidência
(B) pulsão- reinvindicação- discidência

(C) pulçâo- reinvidicação- dissidência
(D) pulção- reividicação- dissidência

(E) pulsão- reivindicação- dissidência

Alternativa correta: letra "e''

O Nota da autora: Vamos trabalhar por eliminação.
-O conflito é distributivo: a pulsão para a acumulação= impulsão. Eliminadas A, C e D.

-a reivindicação da redistribuição da riqueza=

ação ou efeito de reivindicar; ação de exigir aquilo que
se tem por direito ou que se acredita ter. Eliminada B.
- representava, então, a tradição econômica, e
Hayek, a dissidência = discordância, divergência de

opiniões.
Texto para as questões.
A relação. entre democracia e capitalismo foi
sempre uma relação tensa, se não mesmo de contradição. O capitalismo só se sente seguro se governado por quem tem capital ou se identifica com as
suas "necessidades'~ enquanto a democracia é o
governo das maiorias que nem tém capital nem
razões para se identificar com as "necessidades"
do capjta/ismo, bem pelo contrário. O conflito é
distributivo: a pu/são para a acumulação e concentração do riqueza par parte dos capitalistas e a reivindicação da redistribuição do riqueza por parte
dos trabalhadores e suas fomllias. A burguesia teve
sempre pavor de que as maiorias pobres tomassem
o poder e usou o poder po/itico que as revoluções
do século XIX lhe concederam para impedir que. tal
ocorresse. Concebeu a democracia liberal de mÓdo
a garantir isso mesmo, através de medidas que
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estavam sujeitas ao colonialismo europeu que

de rentabilidade da minoria (o capital financeiro). A
democracia perdeu a batalha, mas só náo perderá
a guerra se as maiorias perderem o medo e forçarem o capital a voltar a ter medo, como sucedeu há
60anos.
Adaptado de: SANTOS, B. S. Democracia ou
capitalismo?. DisponíVel em: < http://visao.sapo.
pt/boaventura-sousa'-santos=s23499#ixzz38LyLZ6xe>. Acesso em: 28 de junho de 2014.

servira para consolidar o capitalismo euro-norte-americano, a Europa encontrava- se devastada

75. (MPE-MS - Promotor de Justiça - MS/2014)

mudaram no tempo, mas mantiveram o objetivo:
restrições ao sufrágio, primazia absoluta do direito

de propriedade individual, sistema político e eleito~
rol com múltiplas válvulas de segurança, repressão
violenta de atividade po/ftica fora das instituições,

corrupção dos políticos, legalização dos lóbis.

i

I

..II
•

No imediato pós-guerra, muito poucos paí-

ses tinham democracia, vastas regiões do mundo

!

por mais uma guerra provocada pela supremacia

'

alemã, e, no Leste, consolidava-se o regime comunista que se via como alternativa ao capitalismo e
à democracia liberal. Foi neste contexto que surgiu
o chamado capitalismo democrótico, um sistema
assente na ideia de que, para ser compatível com
a democracia, o capitalismo deveria ser fortemente
regulado, o que implicava a nacionalização de
setores importantes da economia, a tributação
progressiva, a imposiçâo da negociação coletiva e
até, como aconteceu na então Alemanha Ocidental, a participação dos trabalhadores na gestão
das empresas. No plano científico, Keynes representava, então, a tradição económica, e Hayek, a
dissidência. No plano polftico, os direitos económicos e sociais foram o instrumento privilegiado para
estabilizar as expectativas dos cidadãos e defendê-/as das flutuaçôes· constantes e imprevisíveis
dos "sinais dos mercados". Esta mudança alterava
os termos do conflito distributivo, mas não o eliminava. .................., tinha todas as condições
para acirrd-lo logo que abrandasse o crescimento
económico, o que se registrou nas três décadas
seguintes. Eassim sucedeu.
Desde 1970, os Estados centrais têm vindo a
gerir o conflito entre as exigências dos cidadãos e
as exigências do capital, recorrendo a um conjunta
de soluções que gradualmente foram dando mais
poder ao capital. Primeiro, foi a inflação, depois, a
luta contra a inflação acompanhada do aumento
do desemprego e do ataque ao poder dos sindicatos, a seguir, o endividamento do Estado em
resultado da luta do capital contra a tributação, da
estagnação económica e do aumento das despesas
sociais decorrentes do aumento do desemprego e,
finalmente, o endividamento das famflias, seduzidas pelas facilidades de crédito concedidas por um
setor financeiro livre de regulações estatais, para
iludir o colapso das expectativas a respeito do consumo, educação e habitação.
Até que a ef)genharia das soluções fictícias chegou ao fim, com a crise de 2008, e se tornou claro
quem tinha ganho o conflito distributivo: o capital.
Prova disso: Odisparar das desigualdades sociais
e o assalto final às expectativas de vida digna da
maior{a (os cidadãos) para garantiras expectativas

~~I

.I
!

Considerando-se a relação de sentido que as frases
do texto mantêm er1tre si, a expressão que mais adequadamente preenche a lacuna pontilhada, no final
do segundo parágrafo, é
(A} Por isso.
(B} Do mesmo modo.

(C} Pelo contrário.
(D)

Consequentemente.

(E) Eventualmente.

Alternativa correta: letra "c"
-Indica ideias opostas= pelo contrário.
Alternativa "a"- A locução por isso significa por!i
esse motivo e indica uma consequência daquilo que~
foi dito ou feito. É sinônima de: por esse motivo, assim:
sendo, à vista disso, em vista disso, em consequência,
dessa forma, dessa maneira, desse modo.
·
Alternativa "b" - Não é ideia de mesma forma,

mesma maneira.
Alternativa "d"- Não indica consequênda.
Alternativa "e" - Não há relação alguma com
tempo: de maneira eventual; em que há eventualidade

ou ocorre de modo ocasional.
76. (MPE-MS - Promotor de Justiça - MS/2014)

Considere o enunciado abaixo e as três propostas
para completá-lo.
Sem prejuízo da correção gramatical e do significado contextual, é possível substituir se não (início
do texto) por
1.

assim.

2.

quando não.

3.

salvo.
Quais p:-opostas estão corretas?

(A) Apenas 1.
(B) Apenas 2.
(C) Apenas 3.
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.L.

(D) Apenas 1 e 3.

(3) Altera o significado: equivale a "assim que
não possui noção de anterioridade

(E) 1, 2 e 3.

,

0
,

78. (MPE-MS - Promotor de Justiça - MS/2014)
Alternativa correta: letra "b"
1. Errado. Assim significa
forma. Eliminadas A, De E.

deste modo, desta

2. Certo: sempre uma relação tensa, se não
mesmo de contradição""' quando não. Eliminada C.
Significados de "se não": deve ser usado
quando o "se" é uma conjunção condicional {subs~
tituível por "caso"- é o caso do texto) ou integrante
{podendo ser trocada, com a oração que ela introduz,
por "isso", "isto" ou "aquilo").

Nos contextos em que ocorrem, as preposições para
(primeiro parágrafo) e com (último parágrafo) introduzem, respectivamente, ideias de
(A) finalidade e companhia.
(B) direção e meio.

(C) finalidade e meio.
(O} restrição e comparação.

(E) direção e comparação.

Alternativa cc.rreta: letra "c"

3. Errado, pois possui sentido de senão.

O Nota da autora: questão de semântica e rela-

Escreve-se "senão" quando a palavra assume as
seguintes funções:
-conjunção alternativa, podendo ser substituída
por "caso contrário";
-conjunção adversativa, sendo possível trocá-la
por"mas";
- preposição,. tendO o mesmo significado de
"com exceção de" ou "exceto";

ção das preposições.

O ideal é fazer pergunta para não haver engano:
- Para que concederam? Para impedir que tal
ocorresse =finalidade. Eliminadas 8, O e E.

-Como chegou ao fim? Qual o meio? Com a crise
de 2008. Eliminada A por não indicar companhia.
Observação: poderia indicar, também, causa.

-substantivo masculino, significando "falha" ou
"defeito".

79. (MPE - MS - Promotor de Justiça - MSI2013)

77. {MPE-MS - Promotor de Justiça - MS/2014)

Assinale a série em que todas as palavras estão grafadas corretamente:

Considere as seguintes propostas de substituição
de palavras e expressão do texto e assinale com 1
aquelas que manteriam o significado do texto e com
2 aquelas que o alterariam.

(A) pretensão, sucinto, regozijo, prazeirosamente.

() enquanto (primeiro parágrafo) por ao passo que.

(0) coalizão, piche, deslize, lambujem.

() até {segundo parágrafo) por inclusive.

(E) irascível, xícara, dissensão, irriquieto.

(8) obsessão, supertição,.oscilar, sopetão.
(C) propulsão, chuchu, frizar, insosso.

{) logo que (segundo parágrafo} por antes que.
A sequêncfa correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é

(AI 2-2-2.
(B) 1 -1-2.
(C) 2-1-2.

(DI 1-2-L
(E) 2-2-1.

Alternativa correta: letra "b"
(1; Mantém o significado: possuem ideia de proporcionalidade, ações simultâneas.
(2} Mantém o significado: indica "de modo inclu-

sive", isto é, inclusive (também).

Alternativa "d": correta - Coalizão = liga ou
aliança entre países, partidos políticos, etc; coligação
(palavra derivada do francês: coalition), Não confunda:
coalizão com colisão (chocar-se, ir de encontro)
~

Piche= palavra originária do inglês: pitch

~

Deslize= palavra derivada de deslizar

Labujem = sinônimo de lambuja, pequena vantagem, resto de comida que fica nos pratos (derivação de lamber)

Alternativa "a"- prazeirosamente {incorreto) f
prazerosamente (correto- palavra derivada de "prazer'')_
Alternativa "'b"- supertição (incorreto) I superstição (correto - palavra originária do latim: superstitio)
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Alternativa "c" - frizar (incorreto) I frisar (correto- colocar friso em algo)

especialmente no que se referia a usucapião,
aposto entre vírgulas e não se utilizou crase
antes da palavra masculina "usucapião#

Alternativa "e"- irriquieto (incorreto} I inquieto

excedeu-se com o seu intercessor. ortografia
correta em ~excedeu-sen e "intercessor".

(correto- que revela inquietação)

80. (MPE - SC - Promotor de Justiça - SC/2013)
Em relação ao uso dos porquês, o período abaixo

está escrito de acordo com as normas gramaticais da
língua escrita padrão.

Devemos repensar nos objetivos por que futamos
por um longo tempo e buscarmos o porquê fracassamos; talvez seja porque não somos autossuficientes ou
por quê o ser humano é falível.

82. {MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2013) A
expressão por que deve ser usada quando a conjunção por se combina com um pronome interrogativo
(Por que não te calas?) ou quando se combina com
pronome relativo (Mesmo assim, ouso dizer que
poucos conhecem as causas por que luto).
( ) Certo ( ) Errado

( ) Certo ( ) Errado

"... objetivos por que lutamos ... " = sequência
de uma preposição (por) + pronome relativo

Certo- A forma "porque" é a sequência de uma
preposição {por) e um pronome interrogativo
(que). Equivale a "por qual razão", "por qual motivo".
Exemplos:

(que), equivalendo a npefo qual" (ou alguma de

•

Errado:
~

._

..

._

suas flexões: pela qual, pelos quais, pelas quais).

Desejo saber por que você voltou tao tarde para
casa .

.. buscarmos o porquê fracassamos ..."= representa um substantivo. Significa "causa", "razão",
"motivo" e normalmente surge acompanhada de
palavra determinante (artigo, por exemplo).

Há casos em que "por que" representa a sequ-

"... talvez seja porque não somos autossuficlentes ..." =conjunção, equivalendo a pois, já que,
uma vez que, como. Utiliza-se em respostas, para
explicação ou causa.

"... ou porquê o ser humano é falível."= Este"por
quê" está empregado incorretamente no enunciado, pois sua utilização deve ocorrer apenas no
final de uma frase, imediatamente antes de um
ponto (final, de interrogação, de exclamação)
ou de reticências, devido à posição na frase, o
monossílabo "que" passa a ser tônico. De acordo
com a norma culta, o correto é que se utilize,
nesta situação, a conjunção explicativa "porque".

81. (MPE - se - Promotor de Justiça - Se/2013)
Em relação à ortografia, o período está de acordo
com as normas gramaticais da língua escrita padrão.
"O cessiondrio que praticava charlatanices, especialmente no que se referia a usucapião, excedeu-se com o

Por que você comprou este casaco?
ência preposição+ pronome relativo, equivalendo
a "pelo qual" (ou alguma de suas flexões: pela qual,
pelos quais, pelas quais). Exemplos:

Estes são os direitos por que estamos lutando.
(pelos quais)
._

O túnel porque passamos existe há muitos anos.
(pelo qual)

83. {MPE- se- Promotor de Justiça- Se/2013) No
período "Se não bastantes tais cautelas, é também preciso ter muita atenção com a forma por meio da qual se
ajustará com o profissional o hiring b6nus ou sign-on
bônus na fase de negociação", a palavra destacada

apresenta um desvio às orientações do padrão culto
da língua escrita em relação à concordância nominal,
pois é uma palavra invariável, logo não admite qualquer tipo de flexão. {Extraído da Revista Visão Jurídica, número 82, p. 13).
( ) Certo ( ) Errado

seu intercessor".

( ) Certo ( ) Errado

Certo - sim, pontuação, regência, ortografia,
coesão e coerência corretamente empregados no
texto. Vejamos:
O cessionário que praticava charlatanices,
(pronome relativo que pode ser substitufdo por "o
qual" e retoma o termo antecessor "o cessionário")

Errado- A palavra "bastante" possui várias funções. Pode ser adjetivo, advérbio, pronome indefinido ou, ainda, substantivo masculino. No enunciado, ela está sendo utilizada como adjetivo. Sendo
assim, cabe flexão para que seja feita a correta concordância nominal.
..

Adjetivo de dois gêneros: Que basta ou é suficiente. Exemplo: Elajd me deu provas bastantes de
que ama você.
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§

I

Advérbio (invariável):

11.

(2) Usado como substantivo.

Suficientemente, em quantidade, intensidade ou
grau adequados, ou relativamente altos. Exemplos: suas anotações foram bastante confusas;

m.

(3) Conjunção que inicia oração coordenativa

conseguiu andar bastante rápido.
§

j .ss

Muito; em grau ou intensidade altos:, ou em
grande quantidade; mais do que o considerado
normal, habitual, desejável, aceitável, necessário, etc. Exemplo: já estou bastante ocupada, não
posso assumir novas tarefas.

Substantivo masculino: O que basta ou é suficiente. Exemplo: os amigos fazem tudo por ele,
mas nunca é o bastante.
Pronome Indefinido: Muito, numeroso. Exemplo: há bastantes pernifongos aqui.
84. (MPE - SC - PrOmotor de Justiça - SC/2013)
Todos os vocábulos listados a seguir são considerados
de dois gêneros, isto é, são masculinos e femininos,
mas o gênero não é marcado por flexão: estudante
-dentista- aprendiz- colega- jornalista- caipira.
( ) Certo ( ) Errado

explicativa, ou subordinada .adverbial causal.
IV. (4) Sequência de preposição mais pronome
interrogativo, frase interrogativa.
V. (5) Usado em final de frase ou imediatamente
antes de pontuação.
(A) Apenas as assertivas I e ll estão dmetas.

(B) Apenas as assertivas l, 11 e H! estão corretas.
(C) Apenas as assertivas l, 11, lU e !V estão corretas.
(0) Apenas as assertivas lU e !V estão corretas.
{E) Todas as assertivas estão corretas.

Alternativa "e": correta - l e IV - "por que " ::::
a junção da preposição por+ pronome Interrogativo
ou indefinido que, possui o significado de "por qual
razão" ou "por qual motivo"
li. "porquê" "" substantivo e tem significado de
"a razão", "o motivo". Vem acompanhado de
artigo, pronome, adjetivo ou numeral.
Jll. "porque"= conjunção causal ou explicativa, com

Certo- o substantivo comum de dois gêneros
possui forma invariável para os dois gêneros, masculino e feminino. A distinção de gênero pode ser feita
pelo determinante, através da análise do artigo, pronome ou adjetivo, quando acompanharem o substantivo. Veja os exemplos:
.,

o dentista -a dentista

..

este estudante -esta estudante

.,_

o colega -a colega

•

jornaJista francês- jornalista francesa

valor aproximado de "pois", "uma vez que", "para
que"
·
V. "por quê" = quando vier antes de um ponto,
seja final, interrogativo, exclamação, o por quê
deverá vir acentuado e continuará com o significado de "por qual motivo", "por qual razão".
Alternativas "a", "b", "c", "d" - alternativas
incorretas, de acordo com as explicações da alternativa "e".

ótimo aprendiz- ótima aprendiz

um caipira- uma caipira
85. (MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2012)
Irritado, sem saber por que{l) havia sido acusado
pelo prefeito da cidade de "inimigo da lei e da ordem", o
velho pároco foi procurá-/o. Devia haver um porquê(2)
para aquela acusação... Não podia deixar de ir, porque(3) considerava aquela uma acusação inadmiSsível.
Por que(4) mesmo estaria sendo acusado de "inimigo
da lei e da ordem"? Precisava saber. Precisava urgentemente saber por quê(S).

Leia as justificativas sobre os diferentes usos do
~porquê" que aparecem no texto acima e julgue-as
certo ou errado:
(1) Sequência de preposição mais pronome relátivo, equivalente a "por qual razãoH.

86. (MPE - RS - Promotor de Justiça- RS/2012)
As grafias das palavras autointeressado, bem-estar,
autocentrados e ide ia estão de acordo com os preceitos do novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, vigente a partir de 1° de janeiro de 2009.
Assinale, entre as alternativas abaixo, a única
palavra cuja grafia também está de acordo com as
normas desse novo Acordo Ortográfico.
(A) asteróide
(B) co-interessado
{C) feiura
{D) mão-de-obra
(E) entre-safra

Alternativa "c": correta- a palavra ufeiúra" deixou de ·receber acento, assim como todas as paroxítonas com i e u tônicos formando hiato (sequência

,.
•

r
li
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de duas vogais que pertencem a sílabas diferentes);
quando vierem após um ditongo.

Perguntaram porque não salmos de ~asa ont<2m.

Alternativa "a" - as-te-roi-de = deixou de ser
acentuada, assim como todas as paroxítonas que

111. O recorrente nada declarou por quê?

possuam ditongos abertos "ei" e oi".

IV. O corréu foi julgado em rito sumaríssimo.

Alternativa "b"- cointeressado= palavras cujos
prefixos terminem em vogal diferente da que se inicia a palavra seguinte, deixam de ser escritas com
hífen.

•••

O indigitado é falso como quê.
11.

Alternativa "d"- segundo o novo acordo orto-

gráfico, palavras compostas com elemento de conexão só mantêm os hífens se forem palavras ligadas
à zoologia ou à botânica: joão-de-barro, copo-de-leite. Nos demais casos, não há mais hífen: mão de

V.

No seminário íbero-americano discutiu-se uma
ação mais ágil.

{A) Apenas as assertivas I, 11, 111 e V estão corretas.
(B) Apenas as assertivas I, 11, 111 e IV estão corretas.
{C) Apenas as assertivas I, 111 e IV estão corretas.
(O) Apenas as assertivas

11, IV e V estão corretas.

(E) Todas as assertivas estão corretas.

obra, dona de casa, quartas de final, dia a dia, disse

me disse, sobe e desce, vai e vem.
Alternativa "e" - entressafra """ palavras escritas
com o prefixo "entre" e com segunda palavra iniciada
por "s", dobra-se o "s" e deixa de receber o hffen.
87. {MPE - RS - Promotor de Justiça - RS/2012)
Assinale a alternativa que apresenta os sinônimos
mais adequados para fundamentos, infusão e cruciais.

Alternativa "c": correta

L

111. a palavra npor quê" usada em fina! de frase ou
imediatament~ antes de pontuação deve rece~
ber acento.

(A) ·alicerces- inserção- futcrais
(8) dogmas- introdução- árduos

(C) pilares- inserção- insolúveis
(0) alicerces- miscelânea- árduos

IV. a palavra "corréu", de acordo .com a Nova Ortografia, passou a ser escrita sem hífen e com "r"
dobrado, mantendo-se o acento no ditongW
aberto por se tratar de oxítona.

(E) dogmas- introdução -fulcrais

Alternativas "a", "b", "d"_e "e":

11.

a palavra "sai mos" deve ser acentuada de acordO
com a regra do "i" tônico, não seguido de "r" ou
"nh" e que constitua um hiato.

V.

"ibero-americano" é uma palavra composta, cuja
primeira é uma paroxítona não acentuada por
terminar em "o" e não uma proparoxítona como
mostra o enunciado.

Alternativa "a": correta.

Fundamentos = aquilo em que se baseia um
pensamento, uma doutrina; base; alicerce.
Infusão = ação de inserir, introduzir, de fazer
penetrar, de comunicar.
Cruciais= de extrema importância, básicos, fundamentais, fulcrais.

a palavra nquê" recebe acento circunflexo quando
estiver no final de uma oração, pois, nessa situação, passa a ser um monossílabo tõnico que, terminado em "e" deve ser acentuado.

2.4. CONSULPLAN

Alternativa "b", "c", "d" e "e":
~

Dogmas= ide ia ou preceitos apresentados como
irrefutáveis.

~

Introdução = ato de introduzir; texto breve que
apresenta uma obra escrita.

~

Arduos =grande dificuldade, penoso.

~

Pilares = colUna de sustentação, apoio, esteio,
suporte.
Insolúveis= que não dissolve, indissolúvel.

89. (Consulplan - Juiz leigo - TJ-MG/2015) De
acordo com o contexto em que os vocábulos apa~
recem, seu significado pode ser diverso. Assinale, a
seguir, o significado correto atribuído ao termo destacado.

A) "... uma sentença trocando o tom pomposo do
Direito..." I grandíloquo.
B) "O mundo das !eis não precisa ser um universo
indecifrável." I irresoluto.

Miscelânea= mistura confusa de coisas diversas.

C) "É um texto tão coloquial que parece não ter
nada de mais, certo?" I simplório.

88. (MPE - SC - Promotor de Justiça - SC/2011)
Em relaçã·o à ortografia:

0) "... linguagem técnica acaba restringindo o
entendimento a poucos,..." I repugnando.

~
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Alternativa correta: letra "a" - Pomposo: que
demonstra luxo; que possui magnificência; repleto
de pompa; fausto. Sinônimos: grandiloquente, brilhante, sumptuoso, grandíloquo.
Alternativa "b"- Indecifrável: impossível de se
decifrar; irresoluto: sem resolução; que não se pode
resolver.
Alternativa "c" - Coloquial: informal, popular;
simplório: tolo, ingênuo, ignorante.
Alternativa "d"- Restringir: fazer com que haja
limite(s}; limitar-se; repugnar: causar repulsa, constranger.

Trecho para a próxima questão.
(-) A frase de Brecht seria sua jurisprudência
mais básica: "O que é roubar um banco comparado
a fundar um?"(... ) (Marcia Tiburi. Cult, dezembro
de 2017)

90. (CONSULPLAN - Analista Judiciário - Área
Judiciária- TSE/2012) A palavra jurisprudência, no
texto, assume o sentido de
(A) nconjunto das decisões e interpretações das leisu.
(B) "modelo de pensar".
(C) ~desculpa".

(D) "argumento jurídico".

Alternativa "b": correta- Emprego de figura
de palavra, metonímia, modelo de pensar, de considerar.
Alternativa "a"- Não cabe, aqui, interpretação
de leis.
Alternativa "c" - Nao há conotação de desculpa.
Alternativa "d"- Também não se trata de argumento jurídico.

Texto para responder à questão.
A educação possível
A educação benevolente e frouxa que hoje predomina nas casas e escolas é mais nociva do que
uma sala de aula com teto e chão furados e livros
aos frangalhos.
Educação é algo bem mais amplo do que
escola. Começa em casa, onde precisam ser dadas
as primeiras informações sobre o mundo (com
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criança também se conversa!), noções de postura
e compostura, respeito, limites. Continua na vida
pública, nem sempre um espetáculo muito edificante, na qual vemos políticos concedendo-se
um bom aumento em cima dos seus já pofpudos
ganhos, enquanto professores recebem salários
escrachadamente humilhantes, e artistas fazendo
propaganda de bebida num momento em que
médicos, pais e responsáveis lutam com a dependência química de milhares de jovens. Quem é
público, mesmo que não queira, é modelo: artistas, líderes, autoridades. Não precisa ser hipócrita
nem bancar o santarrão, mas precisa ter consciência de que seus atos repercutem, e muito.
Mas vamos à educação nas escolas: o que é
educar? Como deveria ser uma boa escola? Como se
. forma e se mantém um professor eficiente, como se
preparam crianças e adolesCentes para este mundo
competitivo onde todos têm direito de construir sua
vida e desenvolver sua personalidade?

Ebem mais simples do que todas as teorias confusas e projetos inúteis que se nos apresentam. Não
sou contra colocarem um computador em cada
sala de aula neste reino das utopias, desde que,
muito mais e acima disso, saibamos ensinar aos
alunos o mais elementar, que independe de computadores: nasce dos professores, seus métodos, sua
autoridade, seu entusiasmo e seus objetivos claros.
A educação benevolente e frouxa que hoje predomina nas casas e escolas prejudica mais do que
uma sala de aula com teto e chão furados e livros
aos frangalhos. Estudar não é brincar, é trabalho.
Para brincar temos o pá~io e o borda escola, a casa.
Sair do primeiro gráu tendo alguma consciência de si, dos outros, da comunidade onde se vive,
conseguindo contar, ler, escrever e falar bem (não
dá para esquecer isso, gente!) e com naturalidade,
para se informar e expor seu pensamento, é um
objetivo fantástico. As outras matérias, incluindo
as artísticas, só terão valor se o aluno souber raciocinar, avaliar, escolher e se comunicar dentro dos
limites de sua idade.
No segundo grau, que encaminha para a universidade ou para algum curso técnico superior, o
leque de conhecimentos deve aumentar. Mas não
adianta saber história ou geografia americana,
africana ou chinesa sem conhecer bem a nossa,
nem falar vários idiomas se nem sequer dominamos o nosso. Quer dizer, não conseguimos nem
nos colocar como indivfduos em nosso grupo nem
saber o que acontece, nem argumentar, aceitar
ou recusar em nosso próprio beneficio, realizando
todas as coisas que constituem o termo tão em
voga e tão mal aplicado: "cidadania".

O chamado terceiro grau, a universidade,
incluindo conhecimentos especializados, tem seu
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fundamento eficaz nos dois primeiros. Ou tudo acabaró no que vemos: universitórios que não sabem
ler e compreender um texto simples, muito menos
escrever de forma coerente. Universitórios, portanto, incapazes de ter um pensamento independente e de aprender qualquer matéria, sem sequer
saber se conduzir. Profissionais competindo por
trabalho, inseguros e atordoados, logo, frustrados.
Sou de uma famf/ia de professores universitdrfos. Fui por dez anos titular de linguística em uma
faculdade particular. Meu desgosto pela profissão
- que depois abandonei, embora gostasse do contato com os alunos - deveu-se em parte à minha
dificuldade de me enquadrar (ah, as chatíssimas
e inócuas reuniões, de departamento, o caderno
de chamada, o currfculo, as notas ...) e em parte
ao desalento. Jó nos anos 70 recebíamos na universidade jovens que mal conseguiam articular
frases coerentes, muito menos escrevê-las. Jovens
que não sabiam raciocinar nem argumentar, portanto incapazes de assimilar e discutir teorias. Não
tinham cultura nem base alguma, e ainda assim
faziam a faculdade, alguns com sacrifício, deixando-me culpada quando os tinha de reprovar.
Em tudo isso, estamos melancolicamente atrasados. Dizem que nossa economia floresce, mas a
cultura, senhores, que inclui a educação (ou vice-versa, como queiram ... ), anda mirrada e murcha.
Mais uma vez, corrigir isso pode ser muito simples.
Basta vontade real. Infelizmente, isso depende dos
políticos, depende dos governos. Depende de cada
um de nós, que OS escolhemos e sustentamos.
(Lya Luft. Veja. 23 de maio de 2007. Adaptado)

91. (Consulplan - Advogado - Prefeitura de
Santa Madalena - RJ/2010} O sentido da palavra
destacada está devidamente traduzido em:
A) "hipócrita " 00§)- bobo

Alternativa "b" - Benevolente: tendência ou
inclinação para o que é benigno; propenso a aprender; complacente. Benéfica: que faz bem aos outros;
·
beneficente.
Alternativa "c" - Inócua: inofensiva; que não

é perigosa; que não causa dano ou prejuízos. Frequente: que acontece muitas vezes; assíduo.

Alternativa "e"- Em voga: na moda, tendência,
costume; o oposto de pouco usado.

2.S.FUNRIO
Texto 1:

Colisão entre caminhão e ca"o deixa 4
mortos em Pernambuco
Uma colisão, na qual um caminhão foi de
encontro a um carro, deixou 4 pessoas mortas e 2
feridas na noite desta terça-feira na,cidade de Salgueiro, a 530km do Recife, no sertão de Pernambuco. Entre as vftimas fatais, estavam e'ngenheiros
responsáveis pela construção da Ferrovia Transnordestina.
Segundo informações da Polícia Rodoviária
Federal, o caminhão com placa do Rio Grande do
Norte, o qual a Polícia recolheu ao depósito, colidiu
com o carro, um veículo Gol, com placa do Ceará.
Dos 4 ocupantes do Gol, 3 morreram. Entre eles
estavam engenheiros responsóveis pela construção da Ferrovia Transnordestina. O motorista do
caminhão também morreu no local do acidente.
Ao Hospital Regional de Salgueiro as vítimas do
referido acidente foram levadas. (Ana Lima Freitas - Texto adaptado. http://noticias.terra.eom.br/
transito/interna, acesso em 26 ago. 2009).

C) ftinócuas H (r§) -frequentes

92. (Funrio - Policial Rodoviário Federal/2009)
Reescrevendo~se trechos do texto I, indicados entre
parênteses, há correção ortográfica no item

D) •desalento" (r§)- desânimo

(A) "Uma colisão, ... , há 530km do Recife."

E) Hem voga" (5"§)- pouco usado

(B} "O motorista do caminhão também falesceu no
local do acidente".

B) "benevolente " W§}- benéfica

(C} "... um caminhão foi de encontro a um veículo ... ".

Alternativa correta: letra "d" - Desalento:
ausência de alento; condição da pessoa_ que expressa
falta de alento;- que demonstra desânimo; abatimento_ou esmorecimento.
Alternativa "a" - Hipócrita: pessoa que finge
sentir o·que não sente; quem demonstra uma opi~
nião que não Possuí ou dissimula qualidades que
não têm; fingido. Bobo: aquele que é tolo; quem vive
fazendo graças, asneiras e bobagens. Idiota; pessoa
que se comporta de modo incoerente.

(O) "Entre eles estavam proficionais responsáveis".
(E) "Segundo relatarias da Polícia Rodoviária Federa!".

Alternativa "c": correta- De encontro a= oposição; ao encontro de= semelhante, junto.
Alternativa "a"- Há: sentido de existir (considerado como impessoal) ou indica tempo decorrido
(também impessoal e singular, nos dois casos men-

'
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danados). Na alternativa, deveria ser usado: a 530 km
do Recife.

ganham em dólar. E comem como poucos. (Rev. Língua
Portuguesa, n. 78, 2012.)

Alternativa "b"- Faleceu: verbo falecer no pre-

Em relação aos recursos linguísticos e estilísticos
do texto, marque V para as afirniativas verdadeiras e
F para as falsas.

térito perfeito do indicativo.

Alternativa "d"- Profissionais: vem de profissão== ss.

Alternativa "e" - Relatórios: paroxítona terminada em ditongo. Dica de acentuação no final do
capítulo.

93. (Funrio- Policial Rodoviário Federal/2009)
No afã de manter a elegãncia textual e a correção
na utí/ização dos tempos e ortografia verbais, policial
em rodovia diz a um companheiro de trabalho:. "Na
rodovia, _ _ com~- e agilidade quando _ _
pessoas que necessitem de seu auxílio".

O item que completará adequadamente o perrodo selecionado é:

{ ) Na caracterização feita ao nosso dia a dia, foram
usadas metáforas de alimentação, todas indicativas da leveza de vida do brasileiro.
1
I

( ) A palavra geleia não mais é acentuada em funÇão do novo Acordo Ortográfico, assim também
papeis, pasteis e bachareis.
( ) Os termos fast-food e Hpiece of cakeH são estrangeirismos sem aportuguesamento que coexistem com as palavras em português, a exemplo
de coffee break, delivery, off.
( ) Erva-cidreira e erva-doce mantêm o hífen,
segundo o novo Acordo Ortográfico, por designarem espécies botânicas.
Assinale a sequência correta.

(A) haja, descrição, ver.
{B) aja, descrição, vir.

(A) F,V,V,F

{C} haja, discrição, ver.

(B) F, F, V, V

(D) aja, discrição, vir.

(C) V,F,F,V

(E) aja, discreção, ver.

(0) V, V, F, F

(E) F, V, F, F

Alternativa "d": correta - Aja == verbo agir.
Altera-se o...,) pefojpor questão fonética. Eliminadas
alternativas a e c.
·
Discrição: qualidade de quem ou do que é discreto, de quem ou do que não éhama a atenção.
Eliminadas alternativas b (descrição: ação ou
resultado de descrever alguma coisa, oralmente
ou por escrito) e e.

Alternativa "b": correta.
(F) as metáforas utilizadas, ao contrário de dem.onstrar a "leveza de vida" do brasileiro, mostram
situações complicadas. No sentido figurativo:

descascar um abacaxi e resolver um pepino ""'
resolver um problema difícil
encarar uma batata quente"" enfrentar uma situação difícil, complicada

Verbo ver no futuro do subjuntivo== vir.

~Di~a:
..

~

enfrentare angu de caroço que é nosso dia a dia
=nosso dia a dia é cheio de percalços, problemas
e situações difíceis de se resolver.

~

resolver um pepino == resolver um problema,
uma complicação.

No futuro do subjuntivo: ver"' vire vir= vier.
Se ele vier (vir) aqui e vir (ver) você assim.

2.6.UFMT

-------------94. (UFMT- Promotor de Justiça- MT/2012)

No· Brasil, fast-food e alopatia convivem na boa
com a mamadeira, a canjica, os chás de erva-cidreira
e erva-doce. Geleia global. Tudo bem que os americanos tenham o seu "piece of cake", designativo das
cofsas fáceis de obter. Houve tempo em que eles só souberam da fartura e não sentiram na carne o que é ter
de descascar um abacaxi, resolver um pepino, encarar
uma batata quente e enfrentar o angu de caroço que
é o nosso' dia a dia. Afinal, mesmo em crise, eles ainda

(F) Em função do Novo Acordo Ortográfico, diton-

gos abertos "ei" e "oi" em paroxítonas, deixam
de ser acentuados, como é o caso de ge-lei-a,
i-dei-a, ji-boi-a. Mas, atenção: esses ditongos
em palaviãS oxítonas, continuam acentuados:
pa-~, pas-téis e ba-cha-réis.
(V) O aportuguesamento de termos estrangeiros
é uma boa saída para aquelas palavras para as
quais não temos tradução. Imagine o termo
~dumping". Não conseguimos aportuguesar e·
não há em português uma palavra para traduzi-
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-la:"é quando uma empresa faz preços abaixo do
mercado para quebrar o concorrente". É demais.
Nestas horas, o termo estrangeiro é bem-vindo,
pois enriquece a língua.

E há outros bons exemplos: ranking, show,
marketing, impeachment, fast-food, coffe break. São
palavras devidamente incorporadas à nossa língua
cotidiana.

Mas, cuidado: utilizar estrangeirismos para

•••

palavras devidamente aportuguesadas, soa como
modismo exagerado. Nossa língua possui um vocabulário riquíssimo. Lembre-se de futebol, em vez
de soccer, futebol de areia em vez de beach soccer,
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em que mesmo possui sentido semelharite ao que
revela no trecho: mesmo as descinturadas por uma
malhação perversa.
(A) Sinto o mesmo que você.
(B} Mesmo que seja convidado, não irei.
(C) Qualquer um pode se candidatar, IT'esmo eu ou
você.
!'
(D) E que padrão de beleza é esse, será mesmo

"natura!"?
(E) Seria bom que todas as escolas tivessem o
mesmo nível de qualidade .

blecaute e não blackout, estresse no lugar de stress,

balé, filé, chope, espaguete·e tantas outras palavras

à nossa disposição.
(V) segundo o Novo Acordo Ortográfico, palavras
compostas com elemento de conexão só mantêm os hifens se forem palavras ligadas à zoologia ou à botânica: joão-de-barro, copo-de-leite,
erva-cidreira, erva-doce, etc.

Alternativas "a", "c", "d" e "e" - eliminadas
diante da resposta da alternativa "b".

Alternativa "c": correta - mesmo eu ou você:
até, ainda, também.
Alternativa "a" - o mesmo que: sentido de
igualdade- conjunção comparativa.
Alternativa "b" - mesmo que seja: ainda que
seja - sentido oposto a ser convidado - conjunção
concessiva
Alternativa "d" - será mesmo "natural"?: realmente- sentido de dúvida marcada pe!a interrogação.

95. (Procurador do Município - Prefeitura de
Cuiabá - MT/2007 - UFMT) Assinale o trecho em
que há exemplo de conotação.

Alternativa "e"- o mesmo nível de qualidade:
sentido de igualdade.

(A) uma equipe que analisou centena de milhares de
textos literários ocidentais.

2.7.AJURI

(B) reassuma sua estatuesca e inimitável majestade

97. {Procurador do Município - Prefeitura Bo~ ;
Vista- RR/2012- AJURI) Assinale a alternativa em
que todas as palavras estão grafadas de acordo com
a Reforma Ortográfica:

de Vênus tropical.
(C) Ninguém gosta de saber desses acontecimentos

tristes.
(D} a maioria concordaria em que mulher tem que

ter cintura.
(E) elas procuram sempre posar curvando os qua-

dris para um lado.

!

(A) boiúna /feiúme /auto-regulamentação/ pré-na-

tal I supra-sensível I ide ia;
(8) enjoa I extrasseco I auto-aprendizagem I -con-

tra-indicação I antiaéreo I antiibérico;
(C) água-de-colônia I arco-da-velha I auto-ajuda I
minissaia I anti-imperialista I ultra-sonografia;

Alternativa "b": correta- sua estatuesca e inimitável majestade de Vênus tropical: sentido conotativo com uma carga afetiva de admiração pela
mulher brasileira.
Alternativa "a" - "centenas de milhares de textos ...": sentido próprio- denotativo.
Alternativa ~c" - ~acontecimentos tristes": sentido próprio- denotativo.
Alternativa "d"- sentido próprio- denotativo.
Alternativa "e"- sentido próprio- denotativo.
96. (Procurador do Município - Prefeitura de
Cuiabá - .MT/2007 - UFMT} Assinale a alternativa

(0) pró-desarmamento I arquHrmandade I baiuca I

neoexpressionista I arquirriva!idade I soto·mestre.

Alternativa "d": correta.
O Nota da autora: Confira as novas regras em
cada palavra.
Erros:
Alternativa "a"- boiuna- Elimina-se o acento
agudo dos I e U tônicos depois de ditongos, nas
paroxítonas. Exemplos: baiúca/baiuca, feiúra/feiura,
Saufpe/Sauipe.
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feiume - Elimina-se o acento agudo dos I e U
tônicos depois de ditongos, nas paroxítonas.
Exemplos: baiúca/baiuca, feiúra/feiura, Sauípe/
Sauipe.

autorregulamentação - Não se usa hífen: se o
prefixo termina em vogal e a palavra seguinte inicia por R ou S. Além disso, o Re o S são dobrados.
Exemplos: antirrugas, antissodal, contrarregra,
minissaia, ultrassom. Exceções: Prefixos que sempre levam hífen: pré-, pró-,sota-, soto-, vice-, vizo-.
suprassensível- Não se usa hífen: se o prefixo
termina em vogal e a palavra seguinte inicia por
R ou S. Além disso, o R e oS são dobrados. Exemplos: antirrugas, antissocial, contrarregra, minissaia, ultrassom. Exceções: Prefixos que sempre
levam hífen: pré-, pró-, sota-, soto-, vice-, vizo-.

Alternativa "b"- autoaprendizagem- Não se
usa hífen: se o prefixo termina em vogal e a palavra
seguinte inicia por vogal diferente. Exemplos: antiaéreo, autoajuda, autoescota, infraestrutura. Exceções:
Prefixos que sempre levam hífen: pré-, pró-, seta-,
soto-, vice-, vizo-.
contraindicação- Não se usa hífen: se o prefixo
termina em vogal e a palavra seguinte inicia por
vogal diferenté. Exemplos: antiaéreo, autoajuda,
autoescola, infraestrutura. Exceções: Prefixos
que sempre levam hífen: pré-, pró-, sota-, soto~,
vice-, vizo-.

anti-ibérico- Usa-se hífen: se o prefixo termina
com a mesma vogal que inicia a palavra seguinte.
Exemplos: auto-observação, contra-almirante,
micro-ondas, micro-organismo, semi-interno.
ExceçQes: Prefixo CO< coordenar, cooperar, cooperação, cooptar, coocupante. Prefixo RE-: reeleger, reenviar, reescrever.

Alternativa "c" -autoajuda- Não se usa hífen:
se o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte
inicia por vogal diferente. Exemplos: antiaéreo,
autoajuda, autoescola, infraestrutura. Exceções: Prefixos que sempre levam hífen: pré-, pró-, sota-, soto-,
vice-, vizo-.
~

ultrassonografia- Não se usa hífen: se o prefixo
termina em vogal e a palavra seguinte inicia por
R ou S, Além disso, o R e oS são dobrados. Exemplos: antirrugas, antissociat, contrarregra, minissaia, ultrassom. Exceções: Prefixos que sempre
levam hífen: pré-, pró-, sota-, soto-, vice-, vizo-.

2.8.FUNCAB

(A} a questão acabou ganhando o ENFOQUE da eficácia /ângulo, perspectiva
(B)

e aplicada com REQUINTES de profissionalismo I
primores, refinamentos

(C) atuam {..•] sob a ÉGIDE de uma Constituição I
amparo, respaldo
(D) "Isso é uma FÁBULA", diz o filósofo francês Michel
Terestchenko /invenção, mentira

(E) a certeza tríplice é uma QUIMERA I tolice, estupidez

Alternativa correta: letra "e" -Quimera significa
devaneio, fantasia, ilusão, ficção, sonho, visão e não
pertence ao campo semântico de tolice e estupidez.
Alternativa "a"- Enfoque: Modo de considerar,
de entender um assunto ou uma questão; ponto de
vista, perspectiva.
Alternativa "b" - Requinte: Extremo grau de
aperfeiçoamento; excesso de refina;,ento.
Alternativa "c" - Égide: no sentido figurado,
significa aquilo que pode servir para amparar; defesa
ou proteção.
Alternativa "d" - Fábula: no sentido figurado,
significa mentira, ilusão, objeto de zombaria ou desdém: a promessa foi uma fábula.
99. (Delegado de Polícia - RO/ 2009 - FUNCAB)
Assinale a opção em que a modificação feita na frase
abaixo corresponde ao que preceitUa a gramática
quanto à grafia da palavra grifada. "Essa definição
explica por que a felicidade é tão efémera."
(A} A felicidade é tão efêmera porque?
(B) A felicidade é tão efêmera por quê?
(C) Porquê a felicidade é tão efêmera?
(0) Não sei porque a felicidade é tão efêmera.
(E) Esta é a razão porque' a felicidade é tão efêmera.

Alternativa "b": correta- Em final de frase, usa-se por quê. Aproveitemos para relembrar os empregos dos porquês.

.,. Dica:
1) Por que= equivale a pelo qual

..

vem acompanhado pela palavra razão (mesmo
que subentendida)

98. {FUNCAB - Delegado de Policia - ES/2013}

Ex: Este é o caminho por que passo. Por que você foi
embcra fogo?

Altera-se profundamente o sentido do enunciado no
texto com a substituição do nome substantivo em
destaque por qualquer dos nomes propostos em:

2) Porque= é uma explicação, equivale a pois.
Ex: Fui embora logo porque estava muito cansado.
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3) Porquê = é um substantivo, ou seja, nomeia.
Admite plural.

Alternativa "a" - Indulgente: que perdoa, desculpa ou releva facilmente.

Ex: Não sei o porquê de sua demora. O estudo da
palavra porquê.

ilícito.

4)

Por quê= segue a regra da palavra que: quando
utilizada no fim de uma frase, será sempre

acentuada.

Alternativa ''b" - Ilegal: que desobedece à lei;
Alternativa "d"- Inadmitida: que não foi aceita;

RECUSADA; VETADA.
(*)Fonte: Dicionário Digital Aulete.

Ex: Ele fa}.tou, mas não sei par quê.
Em final de frase, usa-se por quê.

2.10 UEL

Por que {razão) a felicidade é tão efêmera?
;.

Não sei por que (razão) a felicidade é tão efê-

Trechos para a questão.

mera.
Esta é a razão por que (pela qual) a felicidade é
tão efêmera.

2.9.MOVENS
Atenção! O texto refere-se à questão seguinte.
(.. .)

Sobre o mesmfssimo território instala-se uma
outra Amazónia, que quer e precisa ser desenvolvida. Nela vivem mais de 20 milhões de brasileiros.
São pessoas com carteira de identidade, família
para alimentar, filhos na escola, televisão na sala
e uma vontade enorme de imitar em tudo o estilo
de vida de seus conterrâneos das grandes cidades
do Sul. Essa população, quase o dobro da exis~
tente na cidade de SQo Paulo, vive da destruição
indiscriminada dos recursos naturais à sua volta.
Arvores raras e animais selvagens são diariamente
mortos e trocados por bens de consumo imediato,
principalmente a fonte de energia mais barata disponível, o óleo que vem do Sul, de navio, e é usado
para tocar a gerador que alimenta o televisor.
Nesse mundo, uma tartaruga vale dois capítulos
da novela. (... ) (O desafio de crescer e preservar. In:
Veja, n. ~ 2.118, 24/6/2009, com adaptações).
100. (Delegado de Polícia- PA/2009- MOVENS)
A palavra nindiscriminada" está empregada com sentidode

(... ) Apesar de não haver 'preconceito assumido, o relato dos negros brasileiros que denun~
ciam olhares tortos, desconfiança, apelidos maldosos e tratamento "diferenciado" em lojas, consultórios, bancos ou supermercados não deixa
dúvidas de que são discriminados em função
do tom da pele. Estatísticas como aS divulgadas
pelo Mapa da Violência 2012, que detec:tou 75%
de negros entre os jovens vitimados por homicídios no Brasil em 2010, totalizando 34.983
mortes, chamam a atenção em um pafs que
aparentemente não enfrenta conflitos raciais.

...

( )

Ele enfatizo que os negros, vitimizados pela
discriminação em função rja cor da pele, são
minoria nas universidades, na política, em cargos de gerência e outras esferas relacíonadas
ao poder. "Quando chegam a essas poSições,
causam 'euforia'", anafísa, referindo~se, na história contemporânea, ao ministro do Sup(emo
Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa e _ao
presidente dos EUA, Barack Obama. Munhoz
acrescenta que o racismo tem raiZ histórica.
"Remete ao sequestro de um povo de sua terra
para trabalhar no Brasil. Quando foram supostamente libertados, acabaram nas periferias e
favelas das cidades, impedidos de frequentar
outros locaisn, afirma.(... )
(Adaptado de: AVANSINI, C. Preconceito
velado, mas devastador. Folha de Londrina. 3
fev. 2013, p.9.)

(A) indulgente.

(C) incontrolada.

101. (UEL- Delegado de Polícia- PR/2013) Sobre
os termos "aparentemente e "supostamente", assinale a alternativa correta.

{D) inadmitida.

{A) O termo "aparentemente" pode ser substituído

{B) ilegal.

H

por "visivelmente", sem prejuízo do sentido
ginal da frase.

Alternativa "c": correta -Indiscriminada significa sem controle, sem ordem, sem critério etc.; DES-

CONTROLADO; DESORDENADO; DESREGRADO.

ori~

{B) O termo "supostamente" pode ser substituído
por npreviamente", sem prejuízo do sentido original da frase.
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(C) São termos que podem ser deslocados aleatoriamente dentro das respectivas frases, sem prejuízo do sentido das mesmas.
(O) São termos que podem ser substituídos por"pre-

tensamente", sem prejuízo dos sentidos originais
das frases.
{E) São termos que podem ser suprimidos das frases

que, mesmo assim, elas preservarão seu sentido
original.

Alternativa correta: letra "d"

Alternativa correta: letra "a" - Indelével significa que não pode ser apagado; que não se pode
extinguir ou dest-ruir; indestrutfve/;
Alternativa "b"- intragável: que não se consegue
tragar; difícil de engolir. No-sentid9 figurado, significa
temperamento e/ou gênio são insuportáveis; maneira
de agir que demonstra intolerdncia; insuportável ou
intolerável.
1
Alternativa "c" - imprescindível: que não se
pode dispensar ou renunciar; indispensável.

O Nota das autoras: Questão de ortografia· e
coerência textual.

Alternativa "d"- inteligível: que se entende com
facilidade; cujo teor é fácil de compreender; compreensível.

Basta retirar o sufixo - mente e saber o signifi':ado das palavras. Aparente: que aparece, visível, evidente: a diferença tornou-se aparente.

Alternativa •e"- imbatível: que não se consegue
bater; que não pode ser derrotado; que não se consegue

Parecido, semelhante. Suposto, especioso, enganador: a contradição é apenas aparente; suposto:
Admitido por hipótese. Fictício, falso: o suposto
testamento. S.m. Suposição, conjetura, hipótese.
Filosofia. O que subsiste por si; substância. Loc. conj.
Suposto que, na suposição de que; dado o caso que.

Pretenso significa que pretende ou supõe ser o
que de fato não é; suposto, imaginado e pode ser subs-

vencer; invendve/.

-----------·-··-103. (FGV - MPRJ - Analista - Área Administrativa/2016) "...0 crescimento dos índices de violência
e a dramática transformação do crime manifestados
nas grandes metrópoles são alarmantes, sobretudo,
na cidade do Rio de Janeiro".

O termo "sobretudo" só NÁO pode ser substituído adequadamente por:

tituir os dois termos.

(A) principalmente;

Alternativa "a"- Aparentemente está no sentido de suposto, especioso, enganador.

(B) geralmente;

Alternativa "b" - Supostamente refere-se à
hipótese e não à previamente: Prévio: Que deve ser
feito, dito, examinado com antecipação, antes de
outra coisa; antecipado.
'
Alternativa "c" - Não podem ser deslocados
aleatoriamente, pois aparentemente está ligado ao
verbo enfrentar e supostamente, ao adjetivo libertados.

Alte~nativa "e"- A supressão dos termos alteraria o sentido original.

(C)

especialmente;

(D) destacadamente;

(E) particularmente.

Alternativa correta: letra "b" - Sobretudo
significa principalmente; de modo a estar acima dos
demais; geralmente é de maneira genérica ou de
moda geral; em geral, comumente.

Alternativa "a"- Sinônimos de principalmente:
especialmente, principalmente e mormente.

2.11. FGV

Alternativa "c" - t sinônimo também, como
visto na alternativa anterior.

102. (FGV - MPRJ - Analista - Área Administrativa/2016) "...tá uma coisa insuportável"; o adjetivo
insuportável equivale a uque não se pode suportar".
O adjetivo abaixo que tem um significado dado corretamente é:

Alternativa "d"- Significa realçada mente e pertence ao mesmo campo semântico de sobretudo.
Alternativa "e" - Significa especialmente, singularmente e-também pertence ao mesmo campo
semântico.

{A) indelével I que não se pode apagar;

(C) imprescindível I que não se pode utilizar;

104. (FGV- Oficial de Chancelaria- 2016) Os adjetivos mostram diferentes valores em nossa l!ngua; o
valor indicado inadequadamente é:

(O) inteligível/ que não se pode entender;

{A) rochas distantes/localização;

(E) imbatível I que não se pode combater.

(B) pés sobre-humanos/qualidade;

(B) intragável I que não se pode trazer;

,,•
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(C) grandes naus/característica;

(D} pés redondos/forma;
(E) pés barrentos/matéria.

Alternativa correta: letra "e"

O Nota da autora: Questão de--semântica e clas-

ses gramaticais.

•••

Barrentos indica uma característica de pés e não
matéria .
Alternativa "a"- onde ficam as rochas? Distantes"" locaL

Alternativa "b"- os péS são sobre-humanos ""
qualidade.
Alternativa "c" - as naus são grandes ""carac-

terística.
Alternativa "d"- como são os pés? Redondos""

forma

Revisaço<!>- Língua

Portuguesa~ Duda Nogueira

(B) "Por mais numerosos que sejam os meandros do
rio, ele termina por desembocar no mar". "(Provérbio hindu) I pluviais;
(C} "A morte nos ensina a transitoriedâde de todas
as coisas". {Leo Buscaglia) I universal;

(O) "Eu não tenho problemas com igrejas, desde
que elas não interfiram no trabalho de Deu!)".
(Brooks Atkinson) I divino;
(E) "Uma escola de domingo é uma prisão onde
as crianças pagam penitência pela consciência
pecadora de seus pais". (H. L. Mencken) I dominical.

Alternativa correta: letra "b"- Fluvial: relativo
aos cursos de água; que vive nos rios. Pfuvial: relativo à chuva; que provém da chuva.
Alternativa "a" -divinatória: relativo a adivinhação, previsão.

Alternativa "c" - universal: que se estende a
105. (FGV ~ IBGE-Tecnologista-Economia/2016) A
polissemia - possibilidade de uma palavra ter mais

tudo ou a todÓs; geral.

de um sentido - está presente em todas as frases
abaixo, EXCETO em:

ou Dele provém.

(A) Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje;

da semana domingo.

Alternativa "d" - divino: que pertence a Deus
Alternativa "e"- dominical: que se refere ao dia

(B) CBN: a rádio que toca a notícia;
(C) Na vida tudo é passageiro, menos o motorista;

(D) Os dentes do pente mordem o couro cabeludo;
(E) Os surdos da bateria não escutam o próprio.
barulho.

Alternativa correta: letra "a"~
Algumas possibilidades de entendimento (há
outras):

Alternativa "b"- tocar: dar a notícia, ou ouvir a
notícia.

Alternativa "c"- passageiro: cobrador, ou o que
passou.

107. (FGV ~ IBGE-Tecnologista-Economia/2016)

'

~

frase em que a redundância está ausente é:
(A) "Ninguém jamais se afogou em seu próprio
suor". (Ann landers);
(B) "Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um
novo começo, qualquer um pode começar agora
e fazer um novo fim". (Chico Xavier);
(C) "Espero que sua vida seja tão inteira como duas
metades". (anônimo);
(D) "Todos os funcionários receberam um prêmio
adicional extra por seu desempenho". (Cartaz
em lanchonete);
(E)

uos cemitérios estão cheios de gente insubstituível". (Charles De·Gau!!e).

Alternativa "d"- ~dentes do pente" é catacrese;
morder no sentido de alcançar, ou ser passado pelo
couro cabeludo.

Alternativa "e" - surdos: pessoas que não
ouvem, ou parte ~o instrumento (bateria).

106. (FGV -IBGE-Tecnologista-Economia/2016) O
termo em funçãó adjetiva destacado que está substituído por um adjetivo inadequado é:
(A) ~A arte da previsão consiste em antecipar o que
irá acontecer e depois explicar por que não aconteceu". (anônimo) I divinatória;

Alternativa correta: letra "e" - Não existe
redundância porque alguém pode se afogar no próprio suor, no suor do outro, ou até se afogar em problemas (alheios ou não, por exemplo).
Alternativa "a"- Afogar-se só pode no seu próprio suor.

Alternativa "b"- Voltar só pode ser atrás.
Alternativa "c"- Duas metades= inteira.
Alternativa "d"- Adicional é extra.
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108. {FGV 2015) "A questão acerca da aposentadoria das mulheres ...".

Assinale a opção que indica a expressão sublinhada
que está corretamente grafada.
(A) Há cerca de dez dias todos os políticos defendiam a aposentadoria.
(8) As mulheres trabalham acerca de cinco anos

menos que os homens.
(C) A discussão na Câmara era a cerca da lei de aposentadoria.
(0) Nada se discutiu a cerca da nova lei.

(E) Estamos acerca de dez dias do final do ano.

Alternativa correta: letra "a"
Há cerca de indica tempo decorrido.

DICA
Acerca de: a respeito de, sobre.
A cerca de: perto de, aproximadamente, próximo

de.
(B) a cerca de

Sinônimo: é o nome que se dá a palavras que
tenham significados idênticos ou semelhantes.
Antônimo: palavra que possui sentido oposto
ao de outra palavra.
Na alternativa C: prescrever é ação daquele que
fez uma recomendação ou uma ordenação; que
receitou alguma coisa.
Alternativa "a" -especificamente= De maneira
específica: preciso que me explique especificamente
este assunto./ regionalmente= Que pertence a uma
região: escola regional, exposição regional.
Alternativa "b" -tirania= Em que há ou denota
violência; opressão: não se consegue compreender
quando se recorre à tirania./ desonestidade= Ausência de honestidade; falta de sin.;:eridade; particularidade da pessoa desonesta; má-fé; ação, comportamento e dito que se opõem à moral ou ao pudor.
Alternativa "d"- idílica = O resultado de uma
fantasia (sonho ou imaginação); devaneio ou utopia.
I democrática = ligado à democraçia (governo em
que o poder é exercido pelo povo).
Alternativa "e" - redentor = Que redime I
divino= Pertencente a Deus; proveniente de Deus: a
misericórdia divina.

(C) acerca de

(D) acerca de

110. {FGV 2013}

(E) a cerca de

Nas alternativas abaixo foram colocadas algumas palavras do texto acompanhadas de definições
do dicionário. Assinale a alternativa em que a definição dada não corresponde ao termo selecionado.

109. (FGV- 2014)

Assinale a alternativa em que o sinônimo da
palavra sublinhada está indicado corretamente.
(A) "...e màis especificamente no Brasil... "

I regional-

mente.
(B) "...se mostrasse alguma tendência para a tirania ... "

/desonestidade.
(C) "Morus prescrevia dois escravos para cada famflia... " /recomendava ..

(A) "desenvolvimento de re.médios e terapias" I trata-

mento de doentes.
(B) "provocaram seque/as irreversíveis~ I anomalia
consequente a uma moléstia, da qual deriva
direta ou indiretamente.

(C) "a medicina ainda não encontrou lenitivos" /aquilo
que soluciona um problema ou uma dificuldade.

(D) "Platão imaginou uma república idílica..." I democrática.

(D} "Usá-los ou não é um falso dilema." I necessidade

(E) "...pensadores imaginaram um futuro redentor... " I
divino.
·

(E) ". ..emprego de cobaias em laboratórios" I qualquer animal ou pessoa que se usa em experimentos científicos.

Questão de ortografia. Como você está treinando, é viável consultar dicionário para aumentar
o vocabulário. Indico este Online: http://www.dicio.
com.br/
GABARITO: C
Muito cuidado para não confundir sinônimo com
antônimo. Na hora da prova, é normal o nervosismo e a falta de atenção

de escolha entre duas safdas contraditórias.

Questâo de ortografia (semântica). Se necessário, consulte o dicionário. Em caso de palavra desconhecida, anote o significado para fixar, só assim
aumentará seu vocabulário.
GABARITO: C
Lenitivos significa algo ou aquilo cujas propriedades amenizam dores ou contém características

Revisaçó@ -língua Portuguesa. Duda Nogueira
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laxativas: um certo lenitivo ajudaria muito nesta
situação; algo ou aquilo que abranda, ameniza
ou acalma. Adj. Figurado. Algo ou aquilo que

causa alívio e/ou acalma; calmante: medica~
menta lenitivo.
Nada indica que solucione um problema ou difi-

Alternativa "d" -Se não é desprezível, não pode
ser dispensável.

Alternativa "e" -Dispendiosa não possui o
mesmo valor semântico de cerne. Dispendiosa é que
demanda muito dinheiro; que ocasiona muitas despesas; caro.

culdade.
Comparemos oi, sinônimos mencionados na
questão com os sign ificados (em itálico) no dicionário Online de português.

112. (FGV 2013)

1

Alternativa "a" -terapias I tratamento de doentes ""tratamento das doenças, terapêutica (pop).

Alternativa "bn -seque/as I anomalia cansequente a uma moléstia, da qual deriva direta ou indiretamente = complicação mais ou menos tardia de

uma doença, doença consecutiva.
Alternativa "d" -dilema I necessidade de escolha entre duas saídas contraditórias = argumento
composto de duas proposições contraditórias; no
sentido figurado: situação embaraçosa que apresenta somente duas soluções, ambas difíceis ou
inconvenientes, o que gera perplexidade para uma
opção.

Alternativa "e" -cobaias I qualquer animal ou
pessoa que se usa em experimentos científicos =
no sentido figurado: assunto, objeto de experiência:
servir de cobaia.

"Particularmente, após o desastre da Região Ser·
rana (RJ) em 2011, uma série de iniciativas importantes
ocorreu. Criou~se o Centro Nacional de Monitoramento
e Alerto de Desastres Naturais, o Força-Tarefa de Apoio
Técnico e Emergência, a Força Nacional do SUS e rees•
truturou-se o Centro Nacional de Gerenciamento de
Riscos de Desastres. Estas iniciativas ainda estão con~
centrados no monitoramento, alerta e _respostas aos
desastres. Faltam políticas integradas para redução de
riscos".
Nas alternativas a seguir, a substituição do termo
sublinhado foi feita por outro equivaleqte de modo
adequado, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) desastre I catástrofe
(8) reestruturou-se I reorganizou-se

(C) monitoramento I acompanhamento
(D) 'Integradas I conjuntas
(E} redução I eliminação

111. (FGV2013)
No período "A redução de riscos de desastres deve
hoje constituir o cerne da política brasileira para os
desastres", a palavra sublinhada significa
(A) o ponto problemático.
(B) a parte desprezível.
(C) o item essencial.
(D) o segmento dispensável.
{E) a seção dispendiosa.

Questão de ortografia. Como se trata de treino,
é importante consultar o dicionário para aumentar o
vocabulário e tirar dúvida. Em muitos casos, a banca
exige o sentido figurado e isso facilita, pois retornando ao contexto, fica fácil decifrar.

GABARITO: C
Sentido figurado, segundo o dicionário online
de português: aquilo que pode ser o essencial,
o mais importante, de (algo ou alguém); âmago.

GABARITO: E

Redução de riscos significa que poderá diminuir e
não eliminar.

Alternativa "a" - desastre = desgraça, fatalidade. Sentido figurado: insucesso, fracasso/ catástrofe = grande desgraça, acontecimento funesto,
calamidade.
Alternativa "b" - reestruturou-se = fazer uma
nova estruturação de; desenvolver ou criar novas
estruturas para; reorganizar/ reorganizou-se= organizar mais uma vez; fazer uma nova organização;
organizar criando melhorias, alterações e inovações;
reestruturar.
Alternativa "c" - monitoramento = acompanhar, para consideração {informações fornecidas por
instrumentos técnicos); monitorizar./ acompanhamento= observar a marcha, a evolução, o desenvolvimento de.
Alternativa "d"- integradas= fazer entrar num
conjunto, num grupo./ conjuntas= reunião de pessoas, de coisas que formam um todo.

Alternativa "a" -Não é problemático.
Alternativa "b" -Não é desprezível.

113. (FGV 2013)
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"( uma situação bastante preocupante relacionadas aos municípios de grande porte e drástica nos
municípios de pequeno porte~ Entre os~ulos

sublinhados há uma clara intensificação semântica,
que também ocorre em

(D) "Mas ef!!E. que tudo isso funcionasse Morus prescrevia dois escravos e919. cada famffia, recrutados
entre criminosos e pdsioneiros de guerra~
(E) "Quando surgiu e ~ popularizou o automóvel
anunciou-§_ uma utopia possfvel".

(A) moradias I residências
(B) inundação I dilúvio
(C) afetadas I atingidas

No contexto, as palavras alteram seu sentido.

(D) mortes I óbitos

GABARITO: H

(E) agravo I doença

Questão de ortografia e semântica.

Parece difíc:l, mas o 'macete' é perceber que
as duas preposições fazem parte do agente da
passiva e, consequentemente, as orações enco:~
tram-se na voz passiva: foi inventada e2i sir Thomas Morus em 1516 e seria exercido e2i um prrn-

GABARITO:B

cipe eleito.

Preocupante -e drástica pertencem ao mesmo
campo semântico e, o mais importante, drástica
intensifica preocupante: de tão preocupante,

chega a ser drástica.
O mesmo ocorre entre inundação e dilúvio. Inundação: transbordamento das águas, cobrindo certa
extensão do terreno; alagamento. Dilúvio é consequência de muita inundação: grande inundação.

Alternativa "a" - moradias I residências "" sinônimos e não intensificam.
Alternativa "c"- afetadas I atingidas= sinônimos e não intensificam.
Alternativa "d"- mortes /óbitos= sinônimos e
não intensificam.
Alternativa "e" - agravo = ataque, abuso I
doença= alteração na saúde, no equilíbrio dos seres
vivos; moléstia: doença epidêmica.

Alternativa "a"- "Todas as utopias imaginadas
até hoje acabaram em distopias, ou tinham na sua
origem um defeito que as condenava". = limite de
tempo.

'Wé John Lennon, na canção "Imagine", propôs
. sua utopia, na qual não haveria, entre outros atrasos,
violência e religião ...". =inclusão.
Alternativa "c" - "Dizem ~ ele se inspirou nas
descobertas recentes do Novo Mundo = conjunção
integrante, pois liga a Oração prindpal à oração
subordinada substantiva objetiva direta.
(.. .)para descrever sua sociedade ideal, 1!!f_ significaria um renascimento para a humanidade = pro-

nome relativo.
Alternativa "d"- "Masf2E.!:E. que tudo isso funcíonasse= conjunção final, indica finalidade.
Morus prescrevia dois escravos eQ!E_ cada famf/ia =

destinados.
114. (FGV- 2014)

Assinale a alternativa em que os vocábulos subli·
nhados apresentam o mesmo valor semântico.
(A) 'Todas as utopias imaginadas até hoje acabaram

em distopias, ou tinham na sua origem um defeito
que as condenava'~ I "Até John Lennon, na canção
"Imagine", propôs sua utopia, na qual não haveria,
entre outros atrasos, violência e religião... ".

{8) 'í<\ primeira, que deu nome às várias fantasias de um
mundo perfeito que viriam depois, foi inventada eQE
sir ihomas Morus em 1516". I "O governo seria exercido eQI. um prfncipe eleita, que poderia ser substituído se mostrasse alguma tendência para a tirania ..."
(() "Dizem~ ele se inspirou nas descobertas recentes
do Novo Mundo, e mais especificamente do Brasil,
para descrever sua sociedade ideal,~ significaria
um renascimento para a humanidade, lfvre d.os
vfcios do mundo antigo".

Alternativa "e" - "Quando surgiu e se popularizou o automóvel= parte integrante dÕ verbo

(popularizar-se).
anunciou-§._ uma ·Utopia possfver = pronome
apassivador, pois está ao lado do verbo transitivo
direto.

115. (FGV- 2014)

Assinale a alternativa em que a troca de posição
entre os termos.sublinhados ~o sentido do segmento.
(A) "Mais uma vez, deu distopia".
{8) ".._.que si~nificaria um renascimento para a humamdade ...
{C) "...o direito à educação e à saúde seria universal. .."
(0) ':··M~rus prescrevia dois escravos para cada famí-

!!g...

•••
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(E) "Quando surgiu e se popularizou o automóvel..."

U·i;Wi 0 di:Ji.
Questão de semântica e coerência textuaL
GABARITO: E

.,
•

Mais raciocínio lógico do que língua portuguesa.
Como pode o automóvel popularizar-se antes de
surgir? Primeiro surge e depois de populariza,
concorda?
Alternativa "a"- Uma vez mais e mais uma vez:
mesmo sentido.
Alternativa "b"- Para a humanidade um renascimento e um renascimento para a humanidade:
mesmo sentido.
Alternativa "c''- O direito à saúde e à educação
e o direito à educação e à saúde: mesmo sentido.
Alternativa "d"- Para cada família dois escravos
e dois escravos para cada família: mesmo sentido.

116. (FGV- 2014)
"Ele~ foi

Alternativa "a" - Exatamente assim, mesmo
assim= advérbio.
Alternativa "b"- Ainda que combatida, con~
quanto fosse combatida= conjunção-concessiva
Alternativa "c" - Adjetivo que indica semelhança, identidade.
Alternativa "d"- Semelhança, identidade.

2.12. FEPESE
117. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:
Considerando a prescrição do novo acordo ortográfico (2009), com os prefixos hiper, inter e super,
deve-se manter o hífen sempre que a forma seguinte
seja iniciada por "hH ou por "r", como em super·homem, inteHegional, super-revistas, hiper-requintado etc. No entanto, em vista dessa regra, deve· se
escrever hiperinflação, superdotado, intergrupal,
intergeracionál etc.

vítima da violência ..

( ) Verdadeiro·( ) Falso

Assinale a frase em que se repete o mesmo sentido do vocábulo sublinhado na frase do texto.
(A) Mesmo assim, John Lennon foi morto.
(8) A violência existe, mesmo que combatida.

Resposta: (verdadeiro)

O Nota da autora: Mais uma questão sobre .9
acordo ortográfico {antes exigido em acentuação).;

(C) Todos acreditam no mesmo sonho utópico.

Regras:

(0) Tudo foi escrito pelo mesmo autor.

Não se usa hífen: se o prefixo termina em con-'
soante e a palavra seguinte inicia por vogal.
Exemplos: hiperativo, interestadual, superinteressante.

(E) O livro mesmo já denuncia isso.

m,ymüe
Questão de semântica e coerência textuaL
GABARITO: E

Exceções: Prefixos BEM-, MAL - e aqueles que
sempre levam hífen: além-, aquém-, ex-, pós-, recém-,
sem-.

Mesmo está no sentido de próprio: Ele próprio;
o livro próprio.

Não se usa hífen: se o prefixo termina em consoante diferente da que inicia a palavra seguinte .
Exemplos: hipermercado, intermunicipal, superproteção, subchefe.

..,_Dica:
Adj. Exprime semelhança, identidade, paridade:
eles têm o mesmo gosto. O próprio, não outro (colocado imediatamente depois de substantivo ou pronome pessoal): Ricardo mesmo me abriu a porta; uma
poesia de Fernando Pessoa, ele mesmo. Adv. Exatamente, justamente: pusemos o livro mesmo aqui.
Seguramente, com certeza, sem sombra de dúvida: os
pastores tiverani mesmo a visão de Nossa Senhora!
Ainda, até: chegaram mesmo a negar-me o cumprimento.loc. conj._.Mesmo que, ainda que, conquanto:
sairei, mesmo que não queiram.loc. adv. Na mesma,
sem mudança de situação apesar da ocorrência de
fato novo: sua explicação me deixou na mesma ...
..Fonte: http://www.dicionarioinforma!.eom.br/

Exceções: Segunda palavra iniciada por H e prefixos que sempre levam hífen: além-, aquém-, ex-,
pós-, recém-, sem-.
~Dica: o caso do hífen (pode ser exigido na pró·

xima prova).
O hífen é, tradicionalmente, um sinal gráfico mal
sistematizado na ortografia da língua portuguesa. O
texto do Acordo tentou organizar as regras, de modo
a tornar seu uso mais racional e simples:
a)

manteve sem alteração as disposições anteriores
sobre o uso do hífen nas palavras e expressões
compostas.

'
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Determinou apenas que se grafe de forma
aglutinada certos compostos nos quais se perdeu a
noção de composição (mandachuva e paraquedas,
por exemplo).
Para saber quais perderão o hífen, teremos de
esperar a publicação do novo Vocabulário Ortográ~
fico pela Academia das Ciências de Lisboa e pela Academia Brasileira de Letras. É que o texto do Acordo
prevê a aglutinação, dá alguns exemplos e termina o
enunciado com um etc.- o que, infelizmente, deixa
em aberto a questão;
b) no caso de palavras formadas por prefixação,
houve as seguintes alterações:
só se emprega o hífen quando o segundo elemento começa por h
Ex.: pré-história, super-homem, pan-helenismo,
semi-hospitalar
EXCEÇÃO: manteve-se a regra atual que descarta
o hífen nas palavras formadas com os prefixos dese in - e nas quais o segundo elemento perdeu o h
inicial (desumano, inábil, i nu mano).
e quando o prefixo termina na mesma vogal com
que se inicia o segundo elemento

Ex.: contra-almirante, supra-auricular, auto-observação, micro-onda, infra-axilar
EXCEÇÃO: manteve-se a regra atual em relação ao prefixo co-, que em geral se aglutina com o
segundo elemento mesmo quando iniciado por o
(coordenação, cooperação, coobrigação)
Com isso, ficou abolido o uso do hífen:
quando o segundo elemento começa com sou r,
devendo estas consoantes ser duplicadas
Ex.: antirreligioso, antissemita, contrarregra,
infrassom.
EXCEÇÃO: manteve-se o hífen quando os prefixos terminam com r~ ou seja, hiper-, inter- e super.
Ex.: hiper-re<juintado; inter-resistente, super-revista.
quando o prefixo termina em vogal e o segundo
elemento começa com uma vogal diferente
Ex.: extraescolar, aeroespacial, autoestrada, autoaprendizagem, antiaéreo, agroindustria I, hidroelétrica

OBSERVAÇAO
Permanecem inalteradas as demais regras do
uso do hífen.*
*Fonte:
http://www.parabolaeditorial.com.br
downloads/novoacordo2.pdf
118. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

Em respeito ao novo acordo ortográfico (2009),
nas palavras formadas por prefixação, emprega~se
hífen quando o segundo elemento começa por '"h",
como em pré - histórico, sub-humano, pan-helenismo, semi-hospitalar. Da mesma forma, emprega-se hífen quando o prefixo termina na mesma
vogal com que se inicia o segundo elemento, como
em contra-almirante, supra-auricular, auto-observação, micro-onda, infra-axilar. Todavia, o
hífen deve ser descartado em palavras formadas
pelos prefixos des - e in - e nas quais o segundo
elemento perdeu o uhH inicial, como em desumano,
inábil, inumano. Também não se usa hífen em relação ao prefixo co-, que em geral se aglutina com o
segundo elemento mesmo quando iniciado por "o",
como em coordenação, cooperação, coobrigação.
( ) Verdadeiro { ) Falso

Resposta: (verdadeiro) - Basta consultar as
regras mencionadas na questão anterior. Infelizmente, esse tópico exige memorização, não há outra
forma de acertar a questão.
119. (FEPESE - Promotor de Justiça- SC!2014}
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:
Na frase: nA democracia que eles desejam impingir-nos é a democracia anti-povo, do anti-sindicato,
da anti-reforma, ou seja, aquela que melhor atende
aos interesses dos grupos a que eles servem ou
representam", atribuída a João Goulart, não cabem
reparos quanto à ortografia, considerando o novo
acordo ortográfico de 2009.
( ) Verdadeiro ( ) Falso

Resposta: {falso) - Devemos escrever: antipovo, antissindicato, antirreforma. Regras já mencionadas.
120. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:
( ) Escreve-se com z (e não com 5) os sufixos - izar,
como nos seguintes exemplos: harmonizar, hierarquizar, demonizar, improvização, amenizar,
integralização, analizar, infantilização, pesquizar.
( ) Verdadeiro ( ) Falso

Resposta: (falso)- Escrevem-se com S as palavras: pesquisar (de pesquisa), analisar (de análise),
improvisação (de improvisar).
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Regra: Usa-se o sufixo "IZAR" quando a pala·
vra primitiva não tem "S" na última sílaba.
canalizar (canal)

O autor do texto acima não pode ser acusado de
ter cometido erros de ortografia.
( ) Verdadeiro ( ) Falso

hospitalizar (hospital)
deslizar (deslize)
Resposta: (falso) - Houve erros de grafia em
costumeira, paralisação e enrustidos. Além
de erro de concordância, mas não foi exigido no
enunciado. Cuidado para não cair em pegadinhas
assim.

amenizar (ameno)
fertilizar {fértil)
utilizar {útil)
banalizar{bana1)
Usa-se "ISAR" quando a palavra primitiva
tem "S" na última s1laba.
pesquisar (pesquisa)
avisar (aviso)
analisar {análise)

Complemento: os ditos muito me admiram
muito me admiram os ditos.
122. (FEPESE - PromotOr de. Justiça - SCI2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:
( ) Nas frases a seguir, todos os porquês estão corretamente empregados.

bisar (bis)
precisar (preciso)
alisar (liso)
hidrolisar (hidróllse)
Exceções:
catequese- catequizar
síntese- sintetizar
parabéns- parabenizar"
*Fonte: http://www.recantodasletras.com.br/

Texto:
Mais uma vez a cidade foi tomada de surpresa
por esta custumeira para/ização dos motoristas e
cobradores. Muito me admira os ditos: população
querer fechar a Ponte Colombo Saffes, Por que
estes imbecis não avançaram contra o Sindicato,
ou mais precisamente contra o mesmo de sempre,
vagabundo, parasita Fulano de Tal. Este idiota mais
uma vez afronta as autoridades e a população com
a paralização da frota dos transportes coletivos.
Não tem nada de fazer acordo, tem é que demitir
esses bandidos inrustidos nos cargos de motoristas e cobradores. A população não suporta mais.
Vamos nos unir e fazer o mesmo que fez a população do Rio Vermelho.

Disponível em: http:llwp.clicrbs.com.br/
moacirpereira/2014/05/08/greves-relampagos-e-a-justica-do-trabalhontopo-67,2,18,67 #
comments. Acesso em 10/05/2014.Adaptado.

121. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

Alternativa "a"- O uso do advérbio "sim", neste
contexto, reflete o nível coloquial da língua, pouco
compatível com o registro formal, razão pcir que foi
substituído pela expressão enfática "de fato".
Alternativa "b"- Apesar de a explicação dada
nos parecer consistente, todos sabem por que ele
recusou a proposta do empreiteiro.
Alternativa "c"- Antes de este colegiado tomar
a decisão sobre a melhor redação do texto, precisamos saber por que até o presente momento a certidão negativa de débito ainda não foi anexada aos
autos.
Alternativa "d"- Comunico que vou me retirar
da sala se alguém insistir em perguntar porquê.·
( } Verdadeiro ( ) Falso

Resposta: {verdadeiro} -Todas as grafias dos
porquês estão corretas, vamos às regras para
fixar.
Alternativa "a" - razão por que = razão pela
qual. O "que" é pronome relativo antecedido pela
preposição "por".
Alternativa "b"- todos sabem por que ele recusou a proposta = todos sabemos por que (razão). A
palavra Nrazão" está subentendida.
Alternativa "c" - precisamos saber por que até
o presente momento= saber porque (razão).
Alternativa "d"- se alguém insistir em perguntar por quê =em final de frase, o porquê deve ser
separado e com acento. Exceto se for substantivo
{admitir plural), exemplo: Ele foi aprovado sem estudar, não entendi o porquê.
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2.13. VUNESP
123. (Vunesp- Delegado de Polícia- CE/2015) O

termo empregado com sentido figurado está em
destaque na seguinte passagem:
(A) Mas o fato de ela ter me entendido mal, o que
acontece com frequência quando se discute o
tema da velhice ...
(B) O motivo da s'ua pergunta era eu ter dito, em
uma de minhas colunas, que hoje em dia não
existiam mais vovôs e vovós.
(C) Walter Benjamim, filósofo alemão do século XX:,

dizia que na modernidade o narrador da vida
desapareceu.
{0}

{E)

A própria estrutura -sobre a qual se funda a
experiência modernfl - ciência, técnica, superação de tradição- agrava a invisibilidade dos
mais velhos.

Minha leitora entendeu que eu dizia que idosos devem se afundar na doença, na solidão e no
abandono.

Mas a lua furando nosso zinco
Salpicava de estrelas nosso chão
Tu pisavas nos astros distrafda
Sem saber que a alegria desta vida
~a cabrocha, o luar e o violão.
124. (Vunesp - Procurador Município - Prefeitura São José do Rio Preto - SP/2014) Nos versos-

Mas a lua furandç nosso zinco I Salpicava de estrelas
nosso chão - observa-se o emprego de linguagem
figurada, o que ocorre tõmbém em:
lua é nova quando está visível, voltada para a
Terra, e não recebe nenhuma luz do SoL

(A) A

{B} Se a lua nasce por detrás da verde mata I Mais
parece um sol de prata, prateando a solidão.
{C) Cheia, minguante, nova e crescente são as qua-

tro fases da lua; o planeta Terra possui apenas
um satélite natural: a lua.
{D} Como único satélite natural da Terra, a Lua nos

acompanha desde sempre; o intervalo de tempo
entre duas sucessivas fases de lua nova é de 29
dias.
(E) A Nova Lua é úmida, tem água. gelo e orvalho,

Alternativa correta: letra "d"
O

Nota da autora: questão se semântica

(denotação e conotação).
- Impossível indicar sentido denotativo {real),
pois indicaria que os mais velhQs não são vistos, que
são invisíveis.
Alternativa "a"- Caráter daquilp que acontece

muitas vezes.
Alternativa "b" - Que é causa ou origem de

alguma coisa.
Alternativa "c"- Pessoa que se ocupa da filosofia, por coosiderá-la princípio do conhecimento, seja
como teoria do saber, seja como norma de vida, a fim
de determinar a hierarquia dos valores.
Alternativa "e"- Diz-se daquela que lê.

Leia o trecho da canção Chão de
Estrelas, de Orestes Barbosa e Silvio
Caldas, para responder à questão.

Nossas roupas comuns dependuradas
Na corda qual bandeiras agitadas
Pareciam um estranho festival
Festa·dos nossos trapos coloridos
A mostrar que nos morros mal vestidos
É sef!Jpre feriado nacional

A porta do barraco era sem trinco

mas antes a pesquisa mostrava que não havia
nenhum sinal do líquido em nosso satélite.

f.&ltl@ljJ·IM)
Alternativa correta: letra ''b"
O
Nota da autora: Questão de semântica
(conotação).

Há sentido figurado quando a palavra tem valor
conotativo quando seu significado é ampliado ou
alterado no contexto em que é empregada, sugerindo ideias que vão além de seu sentido mais
usual.
No poema: a lua furando nosso zinco e a lua salpicava de estrelas o chão.
Na alternativa "b":a lua prateando a solidão.
Alternativa "a"- Os vocábulos estão no sentido
denotativo, ou seja, sentido próprio, comum, habituaL preciso, aquele que consta nos dicionários.
Alternativa "c" - As quatro fases da lua (nova,
crescente, minguante e cheia) indicam denotação.
Alternativa ud" - A lua é o único satélite natural
da Terra= denotação.
Alternativa "e"- Características reais da lua.
125. {Vunesp - Procurador Município - Prefei·
tura São José do Rio Preto - SP/2014) Os termos

em destaque em- ... ao mesmo tempo, permite que
ela persista aqui na superfície. Nossa lua também é

•••
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essencial. Sem a lua, esse eixo de rotação mudaria de
ângulo aleatoriamente~ estão, correta e respectivamente substituídos, quanto ao sentido, em:

Alternativa "d": No sentido figurado, significa
"que desaparecem facilmente; de curta duraçã"o; que
são passageiros; efêmeros".

(A) invista I preferencial I premeditadamente.

Alternativa "a"- Que se mantêm rigorosamente
irredutíveis; inflexíveis.

(B) perdure I indispensável I imprevisivelmente.
(C) resista

Alternativa "b" - Definitivos; que duram muito
tempo; que permanecem; que não sofref.n mudanças.

I irrelevante I superficialmente.

{O) insista I relevante I provisoriamente.
(E) emerja /fundamental

I necessariamente.

Alternativa "c" , Que não têm pressa; lentos.

msmue
Alternativa correta: letra "b"

O Nota da autora: Questão de sinônimos. Trabalhe por eliminilção.
Persistir: continuar a ser e a existir.

127. (MAIS - Procurador Município - Prefeitura
Limeira - SP/2014) Um dos artistas citados pela
reportagem afirma que a vida é paradoxal. Se a vida
não fosse paradoxal, e fosse exatamente o contrário
disto, ela seria
(A) contraditória.

Sinônimos

(B) coerente.

conservar-se,

(C) sem nexo.

manter-se, durar, perdurar, estar, permanecer, continuar.

(D) incoerente.

Eliminadas A, C, O e E.
Essencial: que é indispensáveL

Alternativa correta: letra "b"

Sinônimos

O

imperioso, imprescindível, indispensável,

for~

~

obrigatório, necessário, inevitável.
Aleatoriamente: depende do acaso e de acontecimentos incertos.

Nota da autora: Questão de semântica.

~ Paradoxal é contradição; oposição aparente
ausência de nexo ou lógica; antônimo: coerência. ~

Alternativa "a"- Esinônimo.
Alternativa "c"- Sinônimo.
Alternativa "d"- Sinônimo.

Sinônimos
acidentalmente, casualmente, eventualmente,
---fortuitamente,

2.15 FUNDATEC

incertamente, inesperadamente.
Texto para a queStão.

2.14.MAIS
126. (MAIS - Procurador Município - Prefeitura
Limeira- SP/2014) Ao fim do texto, a autora afirma
que a poesia pode vir à mente em instantes fugazes.
Se trocássemos o termo destacado por um sinônimo
teríamos:
(A) inexoráveis.

(B) permanente.s.
(C) vagarosos.

(0) efêmeros.

-Você pensou bem no que vai fazer; Paulo?
- Pensei. Já estou decidido. Agora não volto
atrás.
-Olhe lá, hein, rapaz...
.Paulo está ao mesmo tempo comovido e surpreso com os três amigos. Assim que souberam
do seu divórcio iminente, correram para visitá-to
no hotel. A solidariedade lhe faz bem. Mas não
entende aquela insistência deles em dissuadi-lo.
Afinal, todos sabiam que ele não andava muito
contente com seu relacionamento.
- Pense um pouco mais, Paulo. Reflita. Essas
decisões súbitas ...

Alternativa correta: letra "d"
O Nota da autora: Questão de semântica.

- Mas que súbitas? Estamos praticamente
separados há um ano!

Ortografia e Semântica

-Dê outra chance o o seu casamento, Paulo.

-

- Se insistirmos bastante, ele desiste definitivamente do divórcio.

- Espera um pouquinho. Você mesmo deixou
de frequentar nossa casa por causa da Margarida,
depois que ela chamou vocês de bêbadas e quase
expulsou todo mundo.

-Vai aguentara Margarido pelo resto da vida.
- Pelo time dos casados, qualquer sacrifício
serve.

-E fez muito bem. Nós estávamos bêbados e
tfnhamos que ser expulsos.

- Me diz uma coisa. Como divorciado, ele
podia jogar no time dos solteiros?

-Outra coisa, Paulo. O divórcio. Sei fá.
- Eu nâo entendo mais nada. Você sempre
defendeu o divórcio!

-Podia.
-Impensável.

- t. Mas quando acontece com um amigo...

I

Os casados nunca terão um goleiro como

ele.

-A Margarida é uma ótima mulher.

-t.

-Olha, Paulo. Eu não sou moralísta. Mas acho
a famflia uma coisa importantíssima. Acho que a
família merece qualquer sacrifício.

-Outra coisa.
-Fala.

t réprobo. Acento no "e".

-Pense nas crianças, Paulo. No trauma.

-Não é reprobo.

-Mas nós não temos filhos!

-Mas funcionou, não funcionou?

Adaptado de VERrssiMO, Luis Fernando.
"Os Moralistas". Disponível em www.releituras.

-Nos filhos dos outros, então. No mau exemplo.
-Mas isto é um absurdo! Vocês estão falando
como se fosse o fim do mundo. Hoje, o divórcio é
uma coisa comum. Não vai mudar nada.

com/lfverissimo_moralistas.asp.

Acessado em 12 de novembro de 2014.

-Como, não muda nodal
--Muda tudo!
- Você não sabe o que está dizendo, Paulo!
Muda tudo.
-Mudao quê?

128. (Fundatec- Procurador do Estado- RS/2015)
Assinale a alternativa que apresenta sinônimos para
as palavras iminente, pária e réprobo, respectivamente, tal como foram empregadas no texto.
A) inesperado- exduso- insensível.

-Bom, pro começar, você não vai poder mais
frequentar os nossas cosas.
- ~s mulheres não vão tolerar.
- Vocé se transformará num pária social,
Pau/o.

B)

impensado- exilado- reprovado.

C)

ímpendente- excluído- infame.

O)

próximo- mau exemplo- retrógrado.

E)

rápido- expulso- solteirão.

-Como é que é?!
-Fora de brincadeira. Um reprobo.
-Puxa. Eu nunca pensei que vocês ...
-Pense bem, Paulo. Dê tempo ao tempo.
-Deixe pra decidir depois. Passado o verão.
- Reflita, Paulo.
Deixe para mais tarde.

t

uma decisão serilssima.

- Está bem. Se vocês insistem ... Na salda, os
três amigos conversam:
-Será que ele se convenceu?
-Acho que sim. Pelo menos vai adiar.

Alternativa correta: letra "c"
O Nota da autora:, Questão de ortografia e
semântica (significado das palavras). Para treino, é
viável consultar o dicionário. Sugestão: www.dicio.
com.br
Por eliminação:

1. Iminente: imediato; que pode acontecer num
momento muito próximo; que estd prestes a ocorrer;
que se pode realizar a qualquer momento, ou seja,
impendente (que está prestes a acontecer; que está a
ponto de chegar; iminente). Eliminadas A, Be E.

- E no "solteiros contra casados" da praia,
neste ano, ainda teremos ele no gol.

2. Pária: quem está à margem da sociedade; excluldo do convívio social.

- Também, a ideia dele. Largar o gol dos casados logo agora. Em cima da hora. Quando não
dava mais para arranjar substituto.

3. Réprobo: que foi exclufdo da sociedade; que
demonstra perversidade ou malvadeza; detestado. Eliminada O.

[1o4J
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Trechos para a questão.
O trem que naquela tarde de dezembro de 1909
trazia de volta a Santa Fé o dr. Rodrigo Terra Cambará passava agora, apitando, pela frente do cemitério da cidade. Com a cabeça para fora da janela,
o rapaz olhava para aqueles velhos paredões,
imaginando, entre emocionado e divertido, que os

mortos, todO vez que ouviam o apitei da locomotiVa,
corriam a espiara trem poreima dos muros do cemi-

tério. Imaginava que ali estavam sua mãe, o capitão

O Nota da autora: Atente-se, sempre, ao contexto em que as palavras estão inseridas.
1. Os olhos vidrados= embaciados, sem transparência, sem brilho. Eliminadas B e O;

2. agora ali estava Tito encarapitado = vem de
"encara pitar" e significa subir, trepar, empoleirar. Eliminada C;
3. aquela mistura desordenada e sórdida de
molambos "" que possui sujeira na vestimenta ou no
corpo. Ellminada E, torpe significa depravado; que

Rodrigo, a velha Bibiana, outros parentes e amigos.
Sorriam, e era-lhe agradável pensar que o sauda-

insulta os bons costumes.

vam: nBem-vindo sejas, Rodrigo! Temos esperanças

2.161ESES

em ti!" Havia apenas um que não sorria. Era o Tito

Chaves, que Rodrigo vira pela última vez estendido
sem vida no barro da rua, na frente do Sobrado,
o peito emanguentado, os olhos vidrados. Corria
à boca miúda que fora o coronel Trindade quem o
mandara matar por questóes de política, mas ninguém tinha coragem de dizer isso em voz alta. E
agora ali estava Titoencarapitado no muro do cemitério, a bradar: HVai e me vinga, Rodrigo. ts moço,
és culto, tens coragem e ideais! Em Santa Fé todo o
mundo tem medo do coronel Trindade. Não hó mais
justiça. Não há mais liberdade. Vai e me vingar(. .. )
O trem diminuiu a marcha ao entrar nos subúrbios
de Santa Fé. Rodrigo sentou-se de novo junto à janela
e fogo viu, surpreso, os casebres miseráveis do Purgatório e suas tortuosas ruas de terra vermelha. Aqueles
ranchos de madeira apodrecida, cobertos de palha;
aquela mistura desordenada e sórdida de mo/ambos,
panelas, gaiolas, gamelas, lixo; aquela confusão de
cercas de taquara, becos, barrancos e quintais bravios·
lembraram-lhe uma fotografia da reduto de Canudos
que vira estampada numa revista.(. ..)
Adaptado de: Érico Veríssimo, O Tempo e
o Vento, Parte 11: o Retrato, vol. I. 3a ed. São
Paulo:
Companhia das letras, 2004. p.92-93.

------------- -------------··
129. (Fundatec- Procurador do Estado- RS/2015)
As alternativas abaixo apresentam substituições
para as palavras vidrados, encara pitado e sórdida,
respectivamente. Assinale a alternativa que contém
as substituições mais adequadas para elas no texto.
A) sem brUho ·empoleirado· imunda
B) fixo- encolhido- imunda
C) sem brilho- encolhido- torpe
D) fixo- encolhido- torpe
E) sem brilho- empoleirado- torpe

Alternativa correta: letra "a"

130. (lESES- Analista Judiciário- Área Judiciária
- TRE -MA/2015) "O idioma tornou-se multicultur<ll,
multiétnko, pois a maior p<lrte dos falantes da África
e da fndia é bilingue ou multilíngue." A ortografia,
nesse trecho, respeita as regras determinadas pelo
novo acordo ortográfico, assim como em todas as
palavras de qual alternativa? Assinale-a.

a)

O sóciogerente participou da reunião cOm a précomissão do evento.

b) O médico solicitou exames precirúrgicos, como
u!trassom e coleta de sangue para análise.
c)

Houve efei.tos que indicaram a interre!ação dos
elementos presentes na estrutura pré-moldada.

d) A infraestrutura está protegida por um eficiente
sistema de para-raios.

O Nota da autora: Questão de exige conhecimento das regras da última reforma ortográfica
(hífen).

Alternativa correta: letra "d" - Não se usa
hífen: se o pr~fixo termina em vogal (infra) e a palavra seguinte inicia por vogal diferente {estrutura).
Exemplos: antiaéreo, autoajuda, autoescola, infraestrutura.
Exceções: Prefixos que sempre levam hífen:
pré-, pró-, sota-, soto-, vice-, vizo-.
Alternativa "a" - Vamos a alguns importantes
detalhes: pelo acordo ortográfico, quando se compõe nova palavra por justaposição de dois elementos, emprega-se o hífen, se tais elementos constituem uma nova unidade morfológica e de sentido,
mantendo o acento. Exemplos: arco-íris, afro-/uso-brasileiro. Quanto à palavra sócio-gerente, é grafada com hífen. Motivo: Na quinta edição, de 2009,
a primeira após o Acordo Ortográfico, o VOLP faz
constar o substantivo composto sócio-gerente. É
importante complementar com a observação de que
nenhum outro substantivo composto, formado pelo
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primeiro elemento sócio, foi registrado pelo VOLP;
não parece difícil, entretanto, concluir que os demais
da consulta sigam o mesmo rumo: sócio-administrador e sócio-diretor.
Alternativa "b" - pré-cirúrgicos: o hífen deve
ser utilizado em vocábulos formados por prefixação.
Se o prefixo do primeiro elemento for ~pós~, "pré" e
"pró~. Exemplo: pós-graduação; pró-reitoria; pré-escola. Cuidado! O hífen deixa de ser empregado caso
os prefixos tenham perdido a sua tonicidade, como
nos casos: prever; promover; pospor.
Alternativa "c" - inter-relação: hífen obrigatório se o prefixo do primeiro elemento for "hiper","inter" e "superft e o segundo elemento iniciar com
a letra "r". Exemplo: hiper-resistente; super-revista.

Q!JESTÕES DIFÍCEIS
1. ESAF
Atenção! A questão de número 1
refere-se ao texto seguinte.
Com devoção e entusiasmo, o sul do mundo copia

e multiplica os piores costumes do norte. E do norte
não recebe as virtudes, mas o pior: torna suas a religião norte-americana do automóvel e do desprezo
pelo transporte público bem como toda a mitologia
da liberdade de mercado e da soCiedade de consumo.
Eo sul também recebe, de braços abertos, as fábricas
mais porcas, as mais inimigas da natureza, em troca de
salários que dão saudade da escravidão. No entanto,
cada habitante do norte consome, em média, dez vezes
mais petróleo, gás e carvão; e, no suL apenas uma de
cada cem pessoas tem carro próprio. Gula e jejum do
cardápio ambiental: 75% da contaminação do mundo
provém de 25% da população. E, nessa minoria, claro,
não figuram o bilhão e duzentos milhões que vivem
sem água potó_vel nem o bilhão e cem milhões que,. a
cada noite, vão dormir de barrigd vazia. Não é "a humanidade" a responsável pela devoração dos recursos
naturais nem pelo apodrecimento do ar, da terra e da
água. O poder encolhe os ombros: quando este planeta
deixar de ser rentável, mudo-me para outro. (Eduardo
GoJeanQ. O teatro do bem e do mal. Trad. Sérgio Faraco.
Porto Alegre: L&PM, 2006, p.123).
01. (ESAF - MTE - Auditor·Fiscal do Trabalho/
2010) Assiflale a opção em que a expressão retirada
do texto.foi empregada em sentido denotativo.
{A) "a religião norte-americana do automóvel e do

desprezo pelo transporte públicop (segundo
período)

llv.::o

J

(B) "toda a mitologia da liberdade de mercado e da

sociedade de consumon (segundo período)
(C) "de braços abertos" {terceiro período)
(O)

"no sul, apenas uma de cada cem pessoas tem
carro próprio" (quarto período)

(E) "Gula e jejum do cardápio aínbientaiH (quinto
período)

Alternativa "d": correta.
O Nota da autora: lembremos a diferença
entre denotação e conotação.

Denotação: é o uso do vocábulo em seu sentido
real, original. Associe a dicionário (letras de d).
Conotação:- é o uso do vocábulo em sentido
figurado, simbólico, dando-lhe outro significado e
não o original.
Exemplos: A corda era muito fina, por isso arrebentou =denotação; hoje ele está com a corda toda
. =conotação (energia, vigor).
Na alternativa d, todos os termos são denotativos: sul (localização), pessoas e carro.
Alternativa "a" - Religião não está no sentido
de crença na existência de' forças ou entidades sobre-

-humanas responsáveis pela criação, ordenação e sustentação do universo.*
Alternativa "b" - Mitologia não está empregada no sentido de história fabulosa dos deuses, semi-

deuses, heróis e vilões lendários dos povos da Antiguidade.*
Alternativa "c" - O sul recebe de braços abertos: acolhedoramente, com alegria, demonstrando
interesse.
Alternativa He" - Não existe, denotativamente,
um cardápio ambiental. Usou~se expressão no sentido simbólico.

*Fonte: Dicionário Digital Aulete_
02. (ESAF - MTE - Auditor·Fiscal do Trabalho!
2010) Em relação aos elementos do texto, assinale a
opção correta.
O presidente do Banco Central Europeu (BCE),

Jean-Ciaude Tirchet, ao anunciar qu€ a taxa básica
do BCE não seria mudada, alertou os governos da
União Europeia sobre o déficit crescente das contas
públicas, um perigo para a economia, pois enfraquece o crescimento na zona do euro. A advertência
vale para o Brasil, embora as causas do nosso déficit
sejam diferentes dãS";TaUnião Europeia. A crise que
se iniciou em 2008 nos EUA para depois atingir todas ·
as economias, no quadro da g/oballzação, ao con-

...-·

·.:

,.
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trário da de 1929, levou os governos

0

optarem pe(a

intervenção pública para salvar o sistema bancário
e para dar um impulso à economia. Isso se traduziu
como forte pressão sobre as finanças públicas, que
estão acusando déficits muito elevados. (O Estado de

S. Paulo, 16/01/2070)
(A) O nome próprio uJean-Ciaude Trichet" está entre
vírgulas por tratar-se de um vocativo.

(B) Mantém-se a correção gramatical do perí-

odo e as informações originais ao se substituir
4

•

"emborau (segundo período) por qualquer um
dos seguintes termos: conquanto, se bem que,

apesar de que, contanto que, consoante.
(C) A preposição para em "para depois atingiru tem

a mesma função significativa que nas ocorrências "para salvar o sistema bancário" e "para dar
um impulso" (terceiro período).
(0) A substituição de "se traduziu" (último período)
por foi traduzido prejudica a correção gramatical do período.
(E) A palavra "acusando" (último período) está
sendo empregada com a acepção de indicando,
mostrando, revelando.

Alternativa "e": correta.
O Nota da autora: Cluestão de semântica (significados das palavras), pontuação, conjunção, preposição e vozes verbais.
Alternativa e: acusar, no sentido figurado significa tornar evidente.; MOSTRAR; REVELAR.*
Alternativa "a"- "Jean-Ciaude Trichet" é aposto
explicativo de O presidente do Banco Central Europeu.

,..Dica:
Aposto explicativo possui pontuação;
Aposto especificativo não possui pontuação.
Exemplo: O poeta Carlos Orummond de Andrade
escreveu belas poesias.

O poeta Carlos Drummond de Andrade possui
função de sujeito. O núcleo é o substantivo poeta e
Carlos Drummond de Andrade especifica o poeta,
ou seja, á aposto especificativo.
Alternativa "b"- Relembremos as conjunções
concessivas: embora, ainda que, apesar de que, se bem
que, mesmo que, Por mais que, posto que, conquanto,

etc. Erros: contanto que é condicional e consoante
é conformativa.
lista conjunções subordinadas adverbiais
Causais: porque, que, como (=porque, no início
da frase), pois que, visto que, uma vez que, porquanto, já que, desde que, etc,

Concessivas: embora, ainda que, apesar d~ que,
se bem que, mesmo que, por mais que, posto
que, conquanto, etc.
Condicionais: se, caso, contanto que, salvo se, a
não ser que, desde que, a menos que, sem que,
etc.
Conformativas: conforme, como (= ~onforme),
segundo, consoante, etc.
Finais: para que, a fim de que, que, porque (=
para que), que, etc.
Proporcionais: à medida que, à proporção que,
ao passo que e as combinações quanto mais ..
(mais), quanto menos ... (menos), quanto menos
.•. (mais), quanto menos ...(menos), etc.
Temporais: quando, enquanto, anteS que, depois
que, logo que, todas as vezes que, desde que,
sempre que, assim que, agora que, mal{= assim
que), etc.
Comparativas: como, assim como, ta! como,
como se,J (tão) (... ) como, tanto como, tanto
quanto, do que, quanto, tal, qual, tal qual, que
nem, que (coni~inado com menos ou mais), etc.
Consecutivas: de sorte que, de modo que, sem
que{= que não), de forma que, de jeito que, que
(tendo como antecedente na oração principal
uma palavra como tal, tão, cada, tanto, tam~
nho), etc.
;
Fonte: http://www.soportugues.com.br/
Alternativa "c"- em "para depois atingir", a pré- ,
posição está indicando adição de tempo, equivale
a e depois atingiu. Em os governos a optarem pela
intervenção pública para salvar o sistema bancário e
para dar um impulso à economia, as circunstâncias
são de finalidade {para quê~)
Alternativa "d" - Isso se traduziu - voz paSsiva
sintética (verbo transitivo direto + se) e equivale a
passiva analítica (ser+ particípio): isso foi traduzido.
Tal transposição não prejudica a correção gramatical.
03. (ESAF - MTE - Auditor·Fiscal do Traba·
lho/2010) Assinale a opção que indica onde o texto
foi transcrito com erro gramatical.
A lição reafirmada pela crise é a da (1) instabilidade
como pressuposto da economia de mercado, transmi*
tida por dois canais. O primeiro é o da confiança dos
agentes - aspecto crucial nas observações de John
Maynard Keynes -, que é volúvel e sujeita a mudança
repentina em momentos de incerteza. Tal instabilidade
pode ainda ser catalisado (2) pelo canal financeiro,
como ficou claro, de forma dramática, em 2008. Falhas
de mercado e manifestações de irracionalidade são
comuns no capitalismo, sem dúvida, mas a derrocada
recente não repõe (3) a polarização entre Estado e me r-
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cado. Reforça, isso stm, a necessidade de aperfeiçoar
instituições, afim de (4) preservar a funcionalidade dos
mercados e -;;co;;Corrência, bens públicos que o mercado, deixado .é_ {5) própria sorte, é incapaz de prover.
(Adaptado de Folha de 5. Paulo, Editorial, 17/01/2010.)

transgredir= transgressão

distorcer ::::distorção

admitir= admissão

contorcer= contorção

demitir~

apreender= apreensão

(AI (1)
(~) (2)

(C) (3)

demissão

omitir= omissão

ascender= ascensão

permitir== permissão

compreender
preensão

o

transmitir= transmissão

distender= distensão

aceder= acesso

estender"' extensão

(O) (4)

com-

(E) (SI

Alternativa "d": A fim = indica um propósito,
um intuito ou uma finalidade, tendo significado
equivalente a para.

ceder= cessão

pretender= pretensão

conceder= concessão

suspender= suspensão

exceder = excesso, excestender= tensão
sivo

Dica: afim= refere-se a coisas que são semelhantes,
possuindo afinidade e ligação. Significa também
pessoas que são parentes por afinidade ou partidárias.

suceder= sucessão

verter= versão

discutir= discussão

reverter= reversão

percutir= percussão

converter= conversão

...............................................

repercutir= repercussão

subverter= subversão

abster= abstenção

expeli;.= expulsão

ater= atenção

repelir= repulsão

DICAS

deter= detenção

1. AFIM DE E AFIM
A fim de: finalidade. Estudou a fim de ser apro ..
vado =para ser aprovado. Deveria ter sido usada
essa forma no item 4.

3. EMPREGO DOS PORQUES
:,1>

Afim: que possui afinidade, analogia. Línguas
afins ~om o português~
Porque

Alternativa "a"- é a da = é a lição da estabilidade.

'Ã~g;~~"-:"

"•"

" ' " ·<"0M

equivale a p~lo qual

Este é o caminho
por que passo.

vem acompanhado pela
palavra razão (mesmo

Por que você foi

que subentendida)

Alternativa "b" - Catalisada = estimulada ou
facilitada por algo.
Porque

Alternativa "c" - A derrocada repõe = o verbo
deve concordar com o sujeito.

<: /iii~~·p_l~_(-,··::'

é uma explicação, equivale a pois.

embora logo?
Fui embora logo
porque estava
muito cansado.

é um substantivo,ou seja, Não sei o porquê
nomeia.
de sua demora.

Alternativa "e"- Deixado à própria sorte= deixado ao próprio homem. Substitua o substantivo
feminino por um masculino posterior à crase por
qualquer substantivo masculino. Resultando em ao,
haverá crase. Dicas nos testes de crase.
-

Porquê

Porquê

2. VOCABULOS MUITO EXIGIDOS EM
CONCURSOS

Admite PLURAL

O estudo da patavra porquê.

Segue a regra da palavra
que: quando utilizada
no fim de uma frase, será
sempre acentuada.

Ele faltou, mas
não sei por quê.

Em concurso:
agredir= agreS$âO

rr.anter =manutenção

progredir= progressão

reter= retenção

regredir= regressão

torcer= torção

•

Faltou ontem e não sabemos por quê. Regra:
final de frase.

.,

Faltou ontem e não sabemos o porquê. Regra:
admite plural= não sabemos os porquês.

~-- - - -

R~visaço"

4.MALEMAU

B.SENÃOESENÃO

,_ _--,:;:'" ftég;~;i_ --_

I,

~~e;Jii~ '

Substantivo
(nomeia)

O mal que a televis1io me fez.

Advérbio{indica
circunst.fincia)

Dormi mal a
semana toda.

-língua Portuguesa· Duda Nogueira

Senão

Equivale a caso não,
quando não ou no
caso de o se ser conjunção integrante.

Senão

Equivale a caso
contrário, do
contrário, de outro
modo, a não ser,
mas sim

Mal

t=;

Mau

.,

um adjetivo
(qualifica)

1

Eleéummau
aluno.

Facilitando: em provas fáceis, pode pensar na
antiga dica de antônimos.
Mal

x

Bem

Mau

x

Bom

Eie~~io~·· : _ '

R:e9t~~

Perguntei aos
alunos se não gos·
tariam de estudar.
Estude bastante,
senão não conseguirá aprender o
suficiente.

9. TÃO POUCO E TAMPOUCO

"•e9ii.> ,,,,,

5. VIAGEM E VIAJEM

!·-. <- ~egras

Se não fossem meus
amigos, não seria
quem sou.

Exemplos

Viagem

substantivo
(nomeia)

A viagem que
farão.

Viajem

velho {pode ser
conjugado)

Que eles viajem
bem.

Tão pouco

Tampouco

,,-. Exem~los
.
'

,''

muito pouco, curto,
pouca coisa, algo
pequeno, escasso

Estudei tão pouco
que nem' vou fazer
a prova.

também não ou

Não estudou, tampouco trabalhou.

nem

10. DE ENCONTRO A EAO ENCONTRO
6. CESSÃO, SESSÃO E SEÇÃO (OU SECÇÃO}

DE
i..

-Regias

,,

,-,-,_-- ExempiÓS'

C'-{

-:j"-•"·fte9ras- -·-.

Exemplo_s

Cessão

Ato de ~eder

A cessão de terras não
será feita pelo governo.

Sessão

reunião

A sessão de cinema
começará às oito horas.

parte, divisão

li a notícia na seção (ou
secção) de esportes.

De
encontro a

Ao
encontro

de
Seçio
ou
secçio

contra, em
oposição a, para
chocar-se com

A decisão foi de
encontro a nossos
ideais.

estar de acordo
com, em direção
a, favorável a, para
junto de

Minha nota veio ao
encontro do que
desejava.

11. EM VEZ DE E AO INVÉS DE

j.,c' 'Regia~

7.0NDEEAONDE
,, . ,,EXei"P!•.•. i..··.·
Oride

Significa no lugar e
equivale a em que,
no(a) qual

O bairro onde fica a
editora= A editora

Em vez de

'

fica no bairro.
Ao invés

Aonde
.

Significa ao lugar

A casa aonde
iremos"" Iremos a
casa.

de

, :Exeíftplos.---::::-

Em lugar de

Em vez de estudar,
foi ao cinema.

Ao contrário
de, lado oposto.
Utilizada para
indicar ideias
opostas, ideias
contrárias.

Ao invés de rir,
chorou muito.

Ortografia e Semântica

------·--- ---------

-~-------

12. ACERCA DE, A CERCA OEEHÁCERCADE

, ......

E~~~-e~ -.-..
Acerca de

Arespeitodeou
sobre

Acerca do fato, não
d arei minha opinião.

A cel"(a de

Pertode,
aproximadamente,
próximo de

O mar fica a ceua
de 50 metros da
pousada.

Há cerca de

Tempo decorrido

H á cerca de 10 anos,

foi aprovado.

Re~ras

Exe.nplos
Isto é o mais que ele
consegue fazer.
Não faço mais nada do
que pensar.
Vou embora, os mais
que se decidam.

14.AFIMEAFIM

Ma•

Mais

Substantivo <:omum =
Nem mas nem meio
um defeito, um senão
mas, faça já o que
Conjunção"' advermandaram.
sativa tem sentido
Não estudou, mas foi
de uma oposição ou
aprovado.
limitação, podendo ser
Ele é bom aluno, mas
substitufdo por porém,
tão b om aluno que tem
todavia, contudo
'em pre nota máxima
Advérbio= enfatiza
nas provas.
uma afirmação
Pode ser substantivo,
~:onjunçio, advérbio
de intensidade,

Ela é a menina mais
inteligente da turma.
Dois mais dois são quatro.

'~·····

.Exemplos

Afim

·••
.
Locução de finalidade,
equivale a para

Estudou a fim de ter
salário fixo.

Afim

Semelhante, que tem
afinidade

Nossos valores sempre foram afins.

_·

.

_ _ _ _ ______j __ _______.J

preposição,
pronome indefinido
indicando noção de
maior quantidade ou
intensidade. Significa
também ainda os
outros, os demais, os
restantes.

13. MAS E MAIS
j&e~P~~--:

-

15. SE QUER E SEQUER
Regras

Exemplos

Sequer

Conjunção se+ verbo
querer= se desejar

Se quer ter sucesso,
trabalhe.

Sequer

Ao menos"' advérbio

Estava doente e
sequer tinha remédio
em casa.

•...
•

'
'

..
•

I

I
Parte 111

Processo de
formação das palavras
As palavras podem ser formadas através de derivação ou composição. Este tópico é pouco p-edido,
fique atento ao edital.

(O} Os atuais mecanismos de busca na rede já estão
ultrapassados ...
(E) Ainda vamos ver sites como o Google com a
mesma nostalgia ...

• • • ••••••••• •• •••• •••••• o ••••••••••••••••••••••

Q!JESTÕES FÁCEIS
l.VUNESP

Alternativa "b": correta - Acessíveis é adjetivo,
tem origem em acesso ou acessar (v.) tal como experimentais que vem de experimento (subst.) ou de
experimentar (v.~

01. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2013) Assinale a alternativa contendo palavra do
texto que é formada por prefixo.

Alternativa "a"- pesquisadores aqui é substantivo.

(A) Máquina.

Alternativa "c"- público aqui também é substantivo e nem tem sufixo.

(a)

Brilhantismo.

(C) Hipertexto.

(D) Textualidade.
(E) Arquivamento.

Alternativa "cu: correta - Radical: texto; prefixo: hiper = 'superior'; 'a mais'; ' acima do normal
ou do regular'; ' em excesso ou demasia'; ' muito ou
muitíssimo';' extremamente, excessivamente ou fortemente';' ~umento anormal {ou patológico}'.

Alternativa "a"- Radical.
Alternativa "b"- Radical: brilhant sufixo: ismo.

Alternativa "d" - meCanismos, também substantivo.
Alternativa "e" - nostalgia - substantivo. Vale
saber: nost(o)- regresso+ alg(o)- dor+ ia estado.
03. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2011) Leia o trecho: "Estudo da ONG Instituto
Pó/is mostra que, infelizmente, sem o tratamento e
a destinação corretos, ... "Assinale a alternativa que
contém uma palavra formada pelo mesmo processo
do termo destacado.
(A) infiel.

{B) democracia.

(C) lobisomem.

Alternativa "d"- Radical: text; sufixo: idade.

(0) ilegalidade.

Alternativa "e"- Radical: arqulv; sufixo: mento.

(E) cidadania.

02. {Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário - TJ SP/2012) Em "iniciativas experimentais~ o adjetivo é
uma palavra formada por sufixação. Outro adjetivo do
texto com essa mesma formação está destacado em:

(A) Falta mais dedicação dos pesquisadores e
investidpres ...

•

•

Alternativa. "dn: correta - ilegalidade: pre~
fixo de negação, privação (i, in). Mais o único sufixo
adverbial mente.

(B) ... diSpostos a deixá-las acessíveis ao grande
público.

.. Dica - Retiremos o prefixo: legalidade; o
sufixo: ilegaL Como ocorre em infelizmente: infeliz e
felizmente. Há derivação prefixai e sufixal por formarem novas palavras.

(C) ... dispostos a deixá-las acessfveis ao grande
público.

Na derivação parassintética, não se pode retirar
prefixo ou sufixo. Exemplo: ESquentAR.
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Alternativa "a"- Só tem o prefixo de negação.
Alternativa "b"- Há composição: mais de um
radical;;:; governo (crada) do povo (demo).

(D) Ele era incapaz de resolver um problema com
agilidade.
(E) Era preciso esfriara leiteantesdeagescentar-lhe

o café.

Alternativa "c"- Formado por aglutinação ou
composição.
Alternativa "e"- Formação diferente: só sufixo.

••

Texto:
Um tango para lá de desafinado
Uma imagem, uma constatação, uma estatística e uma frase resumerh o estado das coisas na
Argentina. A imagem: pedreiros acref:centando
mais um andar às lajes das favelas de Buenos Aires.
Enquanto a atividade da construção civil em geral
está em queda, as precárias vi/las portenhas não
param de crescer- na falta de espaço, para cima.
A constatação: a quantidade cada vez maior de
galões de água expostos sobre carros estacionados, principalmente na periferia da capital argentina. Este é o sinal convencionado pelos proprietários para anunciar que seus veículos usados estão
à venda. Mais automóveis enfeitados com galões,
mais pessoas com necessidade urgente de dinheiro.
A estatística: a mortalidade infantil na província de
Buenos Aires subiu B%em 200Z Tudo isso dá a ide ia
de que algo vai muito mal na Argentina. A população da capital que vive em moradias irregulares
aumentou 30% nos últimos dois anos. Três em cada
quatro argentinos dizem não ganhar o suficiente
para cobrir os gastos diários. E, no mesmo ano em
que o PIB da Argentina cresceu incríveis 8,1%, o
mais bdsico dos indicadores sociais só piorou na
principal provfncia do país. Favelas em expansão,
renda relativa em baixa e bebês morrendo - no
mínimo, o governo deveria estar reconsiderando
suas polfticas econômicas e sociais. A presidente
argentina diz que não é o caso. Formulada por Cristina Kirchner em um comício da campanha para
as eleições legislativas do próximo domingo, eis a
frase: "Encontramos o caminho e devemos seguHo
e aprofundá-la". (Veja, 24.062009)

04. (Vunesp- Oficial de Justiça- TJ- SP/2009) O
sentido expresso pelo prefixo na palavra desafinado,
no tftulo do texto, também está presente na palavra
destacada em:
(A)

Eles teriam de cooperar com a nova administração do prédio.

(B) Trabalhou tanto e não salvou o documento, por

isso o refez.
(C) No subtftulo do texto, havia uma palavra que não

conhecia.

Alternativa "d": correta - Na palavr~ incapaz,
temos o prefixo in indicando negação (não é capaz),
tal como des em desafinado (não é afinado).
Alternativa "a"- Não há sufixo indicando negação.
Alternativa "b" - Prefixo RE de refazer não
expressa o mesmo sentido.
Alternativa "c"- Prefixo sub em subtítulo não
expressa sentido de negação;
Alternativa "e"- Não há sufixo indicando negação.

2.UECE
05. (UECE- Agente Penitenciário- CEI2011) Assinale a opção que contém os elementos que estruturam a palavra ffindefinível'~ separados e classificados
corretamente.
(A) in (prefixo)+ definir {raiz)+ ível {sufixo}
(B) in (sufixo)+ definir {raiz)+ ível (prefixo)
{C)

inde (raiz}+ finir (prefixo)+ vel (raiz)

(O)

inde (raiz)+ finir {sufixo)+ vel (raiz)

Alternativa "a": correta- Radical: definir; prefixo (antes do radica!): in; sufixo (após radical): íveL
Alternativa "b"- TrocoU-se a ordem de prefixO
e sufixo.
Alternativa "c"- Finir não é radicaL Outros elementos mórficos (afixos) também desconexos.
Alternativa "d"- Finir não é radicaL Outros elementos mórficos (afixos) também desconexos.

3.FUNRIO
06. (Funrio- Agente Penitenciário Federal/2009)
Escrever é triste. Impede a conjugação de tantos
outros verbos. Os dedos sobre o teclado, as letras se reunindo com maior ou menor velocidade, mas com igual
indiferença pelo que vão dizendo, enquanto lá fora a
vida estoura não só em bombas como também em dádivas de toda natureza, inclusive a simples claridade da
hora, vedada a você, que está de olho na maquininha.
O mundo deixa de ser realidade quente para se reduzir a

Processo de formação das palavras
..

·-·~··-·------~~······

margináfia, purê de palavras, reflexos no espelho (infiel)
do dicionário. (Carlos Orummond de Andrade: "Hoje não
escrevo", 1974). O vocabulário usado pelo cronista inclui
várias palavras derivadas. Algumas delas contêm sufixos, como comprova a seguinte alternativa, que transcreve apenas palavras formadas por derivação sufixo/:
(A) indiferença, d~·1divas, maquininha, reflexos.
'
(B) conjugação, velocidade,
claridade, marginália.

(C) realidade, teclado, dicionário, reunindo.
(D) você, também, reduzir, natureza.

(E} impede, inclusive, infiel, iguaL

1!004!~

~---

introduzidos na linguagem científica internacional, a
partir do séc XIX: agricufturável, agrimensão. {Fonte:
Dicionário digital Aulete)
08. {FGV - Agente Penitenciário - MA/2013)
"Outra solução criativa foi pensada e realizada na
Austrália, onde um centro de detenção foi elaborado
a partir de containers de transporte de mercadorias
em navios modificados para servir como celas temporárias. Outra prisão na Nova Zelândia também
passou a usar a mesma solução para resolver problemas de superlotação".
Assinale a alternativa que mostra três substantivos derivados de verbos.
{A) solução I centro I detenção

Alternativa "b": correta - conjugação deriva
de conjugar; velocidade deriva de veloz; claridade
deriva de claro; marginália deriva de marginaL
Alternativa "a" -Indiferença é prefixai= eliminada alternativa.

(B) detenção I mercadorias/ navios

(C) detenção /transporte I superlotação
(D) solução I mercadorias I prisão
(E) custos I prisão I celas

Alternativa "c"- Dicionário não possui afixo=
eliminada.
Alternativa "d"- Você não possui afixo= eHminada.
Alternativa "e" -Igual não possui afixo= eliminada.

Alternativa correta: letra "c" - Detenção vem
de deter; transporte, de transportar; superlotação de
superlotar.
Alternativa "a"- Erro: centro.
Alternativa "b"- Erros: mercadoria e navios.

4.FGV

Alternativa "d"- Erros: mercadoria e prisão.
07. (FGV - Agente Penitenciário - MA/2013) A
alternativa em que o significado do elemento sublinhado está indicado corretamente é:
(A) potencialmente I intensidade.
(8} autossustentar I modo.
(C) @.ciclagem I movimento para trás.

Alternativa "e"- Erros: prisão e cela.

Q!JESTÕES MÉDlAS
1. NIVEL MÉDIO

(D) superlotação I excesso.
(E)

~cultura

I tempo passado.

Alternativa correta: letra "d"- Super é excesso,
posição superior.
Alternativa
maneira,

"a" - Significa de determinada

Alternativa "b" -Significa por si mesmo ou de si
mesmo; próprio, independente.
Alternativa "c"- Retrocesso; repetição; reforço;
oposição.
Alternativa "e"- Curiosidade da língua portuguesa: registra-se em vocábulos eruditos, muitos deles
formados no próprio latim_, como agricultura, e outros

1.1.UFF
01. (UFF -Inspetor de Polícia- RJ/2012) Derivam
de verbos pelo mesmo processo que "perda~ deriva
de "perder" e "desmonte" de "desmontar" ambos os
substantivos destacados em cada uma das alternativas seguintes, EXCETO em:

(A) NACÚMULO de conhecimento" I "CONSUMO de
aulasn.
(B) "AUMENTO nas vagas" I "VOLTA do passado",

(C) "no AVANÇO" I "a BUSCA da construção".
(D) "uma DISTORÇAO absurda" I "essa PROPOSTA".

{E) "ACESSO a escola de qualidade" I "FALTA de
recursos".

Revisaço® - Língua Portuguesa • Dudo Nogueira
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Alternativa "d'': correta - Os substantivos
distorção e proposta são formados por processos
diferentes: perda I desmonte= são substantivo
deverbais, isto é, derivados de verbos pelo processo
de derivação regressiva: perder (verbo)= perd =a I
demonstrar (verbo) = desmont +e; os substantivos
são formados pela"junção das vogais: a, o, e ao radical do verbo.

~

im {2)= significa negação, privação - inativo,
intocável.

~

anti= prefixo grego significando oposição, ação
contrária- antiaéreo, antídoto, antibiótico.

Alternativa "b" - Em autodefesa não há prefixo: a palavra autodefesa pertence aos substantivos
eruditos formados por radicais gregos e latinos; esta
compo\;ição assecla dois termos sendo o primeiro
determinante do segundo:

~

Distorção I proposta - em distorção o sufixo
- cão: contém o sentido do resultado da ação
distorcer, portanto, distorção é um substantivo
deverbal= derivado do verbo distorcer.

~

auto = contém o sentido de si mesmo - autó·
grafo, autodefesa.

~

~

Proposta - palavra ·formada por pro - prefixo
greco-latino= movimento para a frente+ ponere
{{atim= colocar, botar) e dela deriva o verbo propor, portanto é substantivo formado de verbo.

anticorpo- anti- prefixo grego= significa ação
contrária.

Alternativa "c"- Peri- radical grego= significa
ao redor de, em torno de: periferia, perífrase, perispírito.

~

As alternativas: A, B, C e E contém substantivos
deverbais: todos formados pelo processo de
derivação regressiva: junção de uma vogal (a, o
ou e) no radical do verbo:

Alternativa "a" - Acumulo I acumular - consumo I consumir.

Alternativa "b"- Aumento I aumentar- volta

~

Alternativa "e" - lntra - prefixo latino significando movimento para dentro, posição interior:
intravenoso, introduzir, intrometer.
~

I voltar.

Alternativa "c" - Avanço I avançar - busca I
buscar.

Alternativa "e"- Acesso I acessar- falta I faltar.

Re - Prefixo latino= significa repetição, movi~
menta para trás, intensidade: refluxo, renegar,
retrair.

Contra- prefixo latino- significa contrária, oposição: contraprova, contradizer.

1.2.ACP
03. (ACP - Escrivão de Polícia - RS/201 O) Considere as afirmações abaixo sobre o processo· de formação de palavras do texto.

02. (UFF- Inspetor de Polícia- RJ/2012) Os substantivos que se formam com o auxilio de prefixos
que possuem o mesmo significado dos prefixos
destacados em "INTERagir" e "PREexistência" são,
respectivamente:

I.

A exemplo de desenvolvimento, o sufixo - ffiento
forma nomes de ação ou resultado de ação, derivados de verbo.

(A) incorporação- anticorpo.

11.

Tal qual Livrarias,- aria(s) é um sufixo formador
de substantivos, usado para significar abundância, coleção, aglomeração.

(B) autodefesa - retroalimentação.
(C) periferia- refluxo.
(0) entressafra- antevisão.

111. Como em brasileiro, o sufixo- eira é utilizado na
formação de nomes de agente.

{E) intravenoso- contraprova.

IV. Como em continuamente, o sufixo- mente é acrescido a um adjetivo para formar advérbios que
exprimem uma ideia de quantidade ou medida.

Alternativa "dH: correta- Inter I entre= prefixo
de origem latina significando posição intermediária
-internacional, entrelinha.

V.

~

(A) Apenas a I, a 11 e a 111.

Pré I ante= prefixo de origem latina significando
anterioridade- antepor, anteontem, prefixo.

Alternativa "a"- lm I ante= prefixos com significados diferentes da proposta:
~

im (1)= prefixo latino significando movimento
para dentro .... ingerir.

Em modismos e Ngerundismou, - ismo{s) é um
sufixo que tem valor pejorativo.
Quais estão corretas?

(B) Apenas a I, a IV e a V.
(C) Apenas a 11, a IV e a V.
(0) Apenas a I, a 111, a IV e a V.
(E) Al,all,alll,aiVeaV.

Processo de tormaçao das palavras
{D) Apenas a 11 e a 111.
{E) Al.allealll.

Alternativa "b": correta -I, IV e V.
I.

O sufixo nominal menta indica movimento, ação
ou resultado de ação; desdobramento, sepulta~
menta, levantamento etc.

11. Aria {s): sufixo nominal formados de

substanti~

vos - no caso de livrarias significa lugar {onde
se encontra livros); outro exemplo: tesouraria;
observação: há também o mesmo sufixo com
significado de ação ou resultado dela: pirataria,
patifaria.
111. O sufixo- eiro é utilizado na formação de nomes
de agentes, profissão etc., mas em brasileiro
há uma outra sig-nificação: brasileiro é uma das
palavras, em português, em que o sufixo eira
tem o significado de origem (como em campi~
neiro, natural de Campinas). Conforme Maria da
Glória Perez Delgado Sanches, membro da Academia Cabista de Letras e Ciências de Arraial do
Cabo, R.J., brasileiro vem de parte da história do
Brasil relacionada com a exploração de riquezas
da nova terra (Brasil): exploradores portugueses·
que se enriqueceram no Brasil eram brasileiros
em Portugal.
' IV. Continua + mente = mente: sufixo adverbial - é
o único sufixo que forma advérbios - contínua
(adjetivo), continuamente (advérbio): sucessiva +
mente (ideia de medida).
V.

/smo- sufixo nominal com sentido de qualidade,
estado; nos substantivos· modismos e gerun~
dismo o ismo tem valor pejor?tivo por traduzir
sentido que fere a norma gramatical. Observação: no sufixo ismo há também o sentido de
ciência, cristianismo, capitalismo, comunismo,
hegelianismo etc.

04. (ACP - Inspetor de Polícia - RS/2010) Considere as afirmações abaixo sobre o processo de formação das palavras do texto e o significado de cada
partícula.
I.

Os prefixos- in e- i, em insubstituível, irresistivel
e incompleta dão ideia de HnegaçãoH.

11. O prefixo - ultra, em ultrapassado, quer dizer
uinversãoH, "mudança", assim como, em "anacrônlcp", o prefixo- ana.
111. O prefixo- des, em desprezo e desuso, significa
"ação contrária".
Quais es-tão corretas?
(A) Apenas a 111.
(B) Apenas a I e a 11.
{C) Apenas a I e a 111.

Alternativa "c": correta

L

Não substitui e não resiste. ·

11.

Ultra: extremo; Ana: para cima, para trás, por
entre, através, de novo etc.

IH. Correto: ações contrárias da informação do
cal.

radi~

1.3.FUMARC
os. (Fumare - Agente de Polícia - MG/2008)
Grande parte das palavras de uma lrngua é criada
a partir de oUtras ou de elementos mórficos que as
compõem.
Assinale a alternativa inadequada sobre a significação dos elementos empregados na formação das
palavras.
{A) Multifacetada: prefixo latino multi (DIFERENTE].
{B) Burocracias: radical grego cracia [AUTORIDADE].
(C) Representantes: prefixo latino re [REPETIÇÃO,
MUDANÇA DE ESTÃDO) e sufixo i1ominal forma~
dor de substantivos~ [AGENTE].

(D) Especialização: sufixo verbalizar [MUDANÇA DE
ESTADO] e sufixo nominal formador de substantivo derivado de verbo~ (resultado de ação].

'S.!p#Jh1h•
Alternativa 11a": correta- Está incorreto. O prefixo latino multi significa muito (a): multiplicidade de
faces.
Alternativa "b" - Cracia: o radical funciona
como segundo elemento na formação da palavra burocracias, {autoridade, poder). Burocracia:
órgão público administrado segundo uma rígida
hierarquia, no sentido pejorativo, diz-se da morosidade dos serviços prestados pelos órgãos públicos
{segundo Caldas Aulete).
Alternativa "c" - Representantes: derivação
prefixai re (repetição e sufixal ante - agente); re prefixo latino, exemplos: (re) fluir, {re) por, (re) fazer;
ante: sufixo nominal latino - forma substantivos de
verbos: estud (radical do verbo estudar)- estudante.
Alternativa "d"- Especialização: derivação sufixal verbal izar e nominal ção; izar- derivação sufi·
xal verbal: dá origem a um verbo (especializar) que
recebe o sufixo nominal ção, no sentido de ação ou
resultado dela e tem-se o substantivo especial iza /
ção: adjetivo- verbo- substantivo.
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2. NÍVEL SUPERIOR

2.2.PONTUA

2.1. CONSUPLAN
Texto para a próxima queStão:

*'

•

06. (CONSULPLAN - Analista Judiciário - Área
Judiciária- TSE/2012) Assinale a palavra que tenha
sido formada por processo DISTINTO do das demais.
(A) teológica.
(B) biografia.

...

.,_

(C)

narcotráfico .

(0) desvalorizada.

Alternativa "d": correta - Palavra formada por
prefixo de negação des e sufixo verbal de ação izada
e um radical valor.

Alternativa "a"- Palavra formada por dois radicais teo, Deus e /agia, ciência.

Alternativa "b"- Idem- bio, vida e grafia, descrição.
Alternativa "c"- Idem- narco, torpor e tráfico,
comércio.

Atenção! Trecho para a próxima questão.
(..• ) O simples fato de que esm pergunta seja

colocada implica o pressuposto de que uma verdade ética tal como a honestidade foi transvalo-·
roda. Isso significa que foi também desvalorizada.
(... )(Marcia 17buri. Cult, dezembro de 2011)
07. (CONSULPLAN - Analista Judiciário - Area
Judiciária- TSE/2012) Assinale a alternativa em que

o elemento destacado NÃO tenha o mesmo sentido
que o de trans-, em transvalorada
(A)

transbordar

(B) trasantontem
(C)

tresnoitar

(D)

trastejar

Alternativa ~d": correta- Trastejar =gaguejar,
vacilar ao responder. Deriva de traste; não há prefixo.
Alternativa "a"- prefixo "trans" = para além de.
Alternativa "b" - Prefixo "tras" o mesmo que

"trans".
Alternativa "c" - Prefixo "tresH - idem alterna-

tivas "a" e·"b".

A Educação é um processo de ACQMULO dé
conhecimento, nâo de CONSUMO de aulas.
Mas as salas de aula de nossas faculdades estão
parecendo restaurantes, onde se consomem aulas.
Pela baixa qualificação dos alunos, o AUMENTO
nas vagas do ensino superior não trará o resultado desejado. Efas fracassarão como construtoras
de conhecimento de alto nível.
A solução não está na VOLTA do passado e/itista, quando raríssimos jovens entravam em faculdades. A solução está no AVANÇO, peiQ qual todos
que desejem um curso superior tenham um ensino
médio com qualidade e possam cursá-lo com a
base educacional que os tempos atuais exigem.
Nos últimos 20 anos, o número de vagas no
ensino superior cresceu 503%, mas o número de
jovens concluindo o ensino médio cresceu apenas 170%, e certnmente sem melhora na qualidade.
São 2,6 milhões de vagas no ensino superior para 1,8
milhão de concluintes do ensino médio. Em vez de
dez a 75 candidatos por vaga, são 2,3 vagos por candidato. Mesmo considerando a necessidade de vagas
para antigos concfuintes do ensino médio, esta difet
rença é uma DISTORÇÃO absurda e trará grave~
consequências na formação universitária no Bras/~
ficando impossível ter boas Universidades e faculdades, pois um bom ensino superior depende de boa
educação de base. Efiminou-se o e/itisma econômico
e as boas e grátis universidades para os alunos que
puderam pagar por boa educação de base.
Corretamente, os últimos governos criaram
vagas, mas pouco fizeram para que toda criança
tenha ACESSO a escola de qualidade. O
governo Lula criou o ProUni, que paga a mensalidade dos carentes, que, por falta de bom ensino
médio, não ingressam nas públicas. Abandonamos
a BUSCA da construção de uma elite intelectual,
sem destruir o e/itismo social. Assim não acumulamos conhecimento, consumimos aulas.
Afém de mais vagas em faculdades é preciso
promover uma formação de qualidade para todos
na educação de base. Isso exige uma revolução,
não apenas um fi Plano Nacional de Educação,
possivelmente tão irrelevante quanto o I PNE. Esta
revolução só será possfvelse fizermos da educação
de base uma questão nacional coma já fizemos
com o ensino superior. (... )
Um programa como esse pode ser iniciado de
imediato, mas demora a ser implementado em todo
o país, sobretudo por FALTA de recursos humanos

Processo de formação das palavras
em quantidade. A solução é executó-fo por cidades.
Pode-se imaginar que o novo quadro incorporaria cem mil professores a cada ano, sendo lotados
em 10 mil escolas, em 250 cidades de porte médio,
atendendo cerca de três milhões de alunos. A revolução se faria de imediato nessas cidades, e em todo
o Brasil levaria 20 anos. 4\0 longo desse período, o
novo sistema de escolas federais iria substituindo o
sistema tradicional municipal ou estadual. Ao final
de 20 anos o custo total estaria em 6,4 do P/8.
Esta revolução foi iniciada no final de 2003, em 28
pequenas cidades, e interrompida antes mesmo
de ser implementada. A posse de um novo ministro
pode ser o momento para iniciar a execução dessa
PROPOSTA que em 2003 recebeu o nome de Escola
Ideal. Com ela, contaremos todos com uma educação de base qualificada e teremos a possibilidade
de um sistema de ensino superior de qualidade, no
qual as vagas sejam disputadas sem discriminação
social em vez de oferecidas com discriminação social.
Teríamos o bom elitismo, intelectual, com a mesma
chance para todos, como no futebol. Esem mentira.
(BUARQUE, Cristovam. O Globo: 28/01 /2012.)
08. {Pontua Concursos - Analista Judiciário Área Judiciária - /TRE/SC/2011) "É inexato, incompleto, incorreto. uAnalise o item abaixo, sobre a estrutura das palavras inexato, incompleto e incorreto:
L

Todas apresentam o mesmo prefixo, que indica
negação.

!1.

Incompleto é formado por mais de um radical.

1!1. Todas pertencem à classe dos adjetivos.
Está(ão) CORRETO(S):
(A) Apenas o item I.
(B) Apenas o item 11.
(C) Apenas o item !!I.

(0) Apenas os itens! e!!!.

Alternativa "d": correta- Questão de processos de formação das palavras
L

Todos qs prefixos JD. indicam negação.

11.

Incompleto possui apenas um radical: complet.

111

Todos os vocábulos são adjetivos, pois qualificam.

Texto para a próxima questão:
Redclopedistas:

Eles não batem mais de porta em porta, os
ex-vendedores de enciclopédia. Têm mais o que fazer.
Um empilhou os 18 volumes da enciclopédia perto

119

do computador. Faz anos que confere no Google, na
ordem editada, todos os verbetes do seu tesouro.
Está na póglna 48 do 7° volume. Ao chegar no
último, pretende enviar um relatório comparativo às
autoridades educacionais. Ele não confia no conteúdo
do Googfe. "t inexato, incompleto, incorreto", acusa.
Outro se tornou pipoqueiro, com carrinho em
frente a ur:~a escola. Seu prazer é passar dezenas de
saquinhos de pipoca às mãos da criançada. Prazer
Num detalhe: entrega saquinhos de forro
duplo: por dentro, saco normal, branco, asséptica; por fora, coladas ao saco, partes de páginas
das enciclopédias acumuladas em casa. A cada
criança, repete, cioso: - Lê ar enquanto come,
menino. Vai melhorar suas notas.
Um terceiro reúne diferentes enciclopédias usadas. Garimpa nos sebos e põe anúncios ao contrário do passado; ucompra-se enciclopédias. "Já alugou uma garagem e arranjou cadeiras em brechós.
Assim que organizar a coleção e melhorar o
ambiente, vai abrir o Museu da Enciclopédia. Ló, as
pessoas poderão consultar de graça, à vontade. O
letreiro ele mesmo pintou, com um adendo: Aceita-se doações.
Um virou tatuador e, além do católogo de desenhos, oferece um bónus aos clientes: tatuagem de
palavra escolhida na enciclopédia, ali na estante.
Ninguém escapa da sua persuasão: todos saem da
lojinha com um termo definitivo na pele. Ao terminar
cada trabalho, ouvem seu suspiro. Aí confundem o
som da sua satisfação com ruído de cansaço. Tem um
que fez um cartaz e, parado no centro, oferece verbetes de enciclopédia aos populares. O cartaz desafia: ME PERGUNTE QUALQUER COISA. A quem não
resiste ao apelo, ele sempre responde com precisão.
No fim do dia, uns reais no bolso, toma um banho,
uma sopa, e senta*se numa poltrona sob um abajur.
Faceiro, recomeça a decoreba de algum volume.
Aquele outro é arteSão no Brique da Redenção.
Aos sábados, vende caixinhas porta-tudo. De todos
os tamanhos, estampadas com recortes de verbetes. Sua arte é arranjar as colagens, que ficam atraentes e intrigantes: fado a fado, verbetes díspares
criam jogo de Interesse. Um sucesso.
Além desses, mais uns 20 se ocupam de A a
Z. No domingo, esses ex-vendedores se juntam
numa praça. Re!embram as histórias da semana.
De longe, parecem aposentados. Fossem ouvidos,
se saberia que jamais deixarão a atividade. (Adaptado de: http://www.sinprors.org.br/extrac!asse/
set11/fraga.asp. Acesso em: 13 set. 2011).
09. (Pontua Concursos - Analista Judiciário Area Judiciária- TRE/SC/2011) Assinale a alterna*
tiva INCORRETA sobre a formação das palavras:
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(A) Recicfopedistas é um neologismo que significa,
segundo o texto, aqueles que recklam as enciclopédias.
(B) Asséptico apresenta derivação prefixal-sufixal.

(C) Coleção e artesão são substantivos derivados de

verbos.
{0) Porta-tudo é composto por justaposição.

1+UW 1f.iM+*
Alternativa "c": correta - Coleção e artesão
não derivam de verbos, mesmo não sabendo a origem das palavras- matéria pouco exigida em provas
de Fundação Carlos Chagas, CESPE e ESAF -, daria
para acertar por eliminação. Atenção à alternativa
a: Retornando ao texto, fica claro que a palavra
RECICLOPEDISTAS não está no dicionário, sendo
assim, trata-se de um neologismo (uso de palavra ou
expressão nova).

2.3MPE
10. (MPE-MS - Promotor de Justiça - MS/2014)
Assinale a alternativa que apresenta uma palavra sincronicamente formada por prefixação.

{A) impedir
(8) individual

a) o desemprego praticamente desapareceu ...
b) como explicar que a criminalidade tenha crescido.
c) Mas acaso a virtude é monopólio de ricos e
remediados?
d) como explicar que a criminalidade tenha cresddo em igual ou ma·lor proporção que a renda
do brasileiro?;
e) vulnerável à ação de bandidos.

tMeUiidM+•
Alternativa correta: letra "a"
Os vocábulos Ncontrarrão" e Mdesemprego" são
formados através de derivação prefixai.
Alternativa "b"- Sufixo, pois vem de crime.
Alternativa "c"- Sufixo. Origina-se de remediar.
Alternativa "d"- Sufixo, pois vem de Brasil.
Alternativa "e"- Não possui prefixo>flem sufixo,
é formado pelo radical.

...............................................
Q!JESTÕES DIFÍCEIS
Não há questões de Processos de formação
das palavras em provas da área fiscal, ou seja, não
há questões difíceis.

(C) imposição
(D) imprevisíveis
(E) inflação

+DICAS

IB·WW'dd'+*

1. DERIVAÇÃO

Alternativa correta: letra "d"
Prefixo: acréscimo antes do radical.
Sufixo: acréscimo após o radical.
Imprevisível deriva de previsivel; -im é prefixo.
Alternativa "a"- impedir vem de impedimento
=sem prefixo.
Alternativa "b"- individual vem de individuo=
sem prefixo.
Alternativa "c" - imposição vem de impor =
sem prefixo.
Alternativa "e"- não há, também, prefixo.

2.4NUCEPE
11. (NUCEPE - Delegado de PoHcia - Pl/2014) A
opção em que o segmento destacado na palavra, do
ponto de vista de sua forma, é o mesmo que se verifica em: na contramão do bom senso!, é

to processo de formação de novas palavras através da adição ou subtração de itens a uma palavra
primitiva, ou seja, deriva de outra.

1.1. DERIVAÇÃO PREFIXA L
Ocorre quando a palavra nova é obtida por
acréscimo de prefixo.
liJ> Dica: Pré indica anterioridade, antecipação, adianta;;nto.

expor

ex+por

impor

im+por

percorrer

per+correr

1.2. DERIVAÇÃO SUFIXAL
Ocorre quando a palavra nova é obtida por
acréscimo de sufixo.

Processo ae rormaçao oas pa1dvrc1:.

.,.. Dica: Sufixo é afixo que se junta ao final de
uma palavra para formar derivadas.

t importante na formação de substantivos derivados de verbos.

dentista

dent + lsta

amoroso

amor+oso

artista

art.+ ista

caçar

caça

boiada

boi+ada

pescar

pesca

chorar

choro

estudar

estudo

1.3. DERIVAÇÃO PREFIXAL E SUFIXAL
Ocorre quando a palavra nova é obtida por
acréscimo de prefixo e sufixo.
Em concursos: o prefixo ou o sufixo pode ser
retirado e uma nova palavra é formada.
Prefixo fi'adical

.i

Deslealdade

'"

Infelizmente

;o

feliz

Inutilizar

;o

uti!

leal

Sufixo

'""'

Novas
palavras
desleal,
lealdade

1.6. DERIVAÇÃO IMPRÓPRIA
Ocorre mudança na classe gramatical, por isso o
nome imprópria.

.

substantivo

derivado do verbo

o jantar

jantar

adjetivo

derivado do substantivo

mente

infeliz.
felizmente

mulher aranha

aranha

izar

inútil,
utilizar

substantiVo

derivado do advérbio

"como será o amanhã?"

amanhá

1.4. DERIVAÇÃO PARASSINTÉTICA
2. COMPOSIÇÃO

Ocorre quando a palavra ,nova é obtida pelo
acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. Por parassfntese formam-se, prindpa\mente,Nerbos.

t o processo que forma palavras compostas, a
partir da junção de dois ou mais radicais.

Em concursos: o prefixo ou o sufixo não pode
ser retirado.

Em concursos: Oerivaçâo possui um radical e
composição possui mais de um radicaL

Prefixo Radical
Entristecer
Entardecer
Esquentar

Sufixo

'"

trist

ecer

eo

tard

ecer

"

quent

"

2.1. COMPOSIÇÃO POR JUSTAPOSIÇÃO
Náohá
novas
palavras

1.5. DERIVAÇÃO REGRESSIVA
O nome já traz seu significado: a palavra reduz,
ou seja·, ~iminui.
botequim

boteco

---~português

portuga

barracão

barraco

sarampão

sarampo

Ao unirmos os radicais, não ocorre alteração
fonética, ou seja, o som não muda.
passatempo

passa+ tempo

varapau

vara+ pau

obra-prima

obra+ prima

malmequer

mal+ me+ quer

girassol*

gira+ sol

couve-flor

couve +flor

salário·família

salário+ família

*Em girassol houve acréscimo da consoante s
Para manter a sonoridade.

..
•*'
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2.2. COMPOSIÇÃO POR AGLUTINAÇÃO
Ao unirmos dois ou mais vocâbulos ou radicais,
ocorre supressão de um ou mais de seus elementos

fonéticos.

..
•

embora

em+ boa+ hora

cabisbaixo
fidalgo

cabeça +baixa.
.,
filho+ de+ algo

aguardente

água+ ardente

vinagre

vinho +acre

planalto

plano+alto

pernilongo

perna +longa

'I

Flexão
\ nominal
Trata-se do estudo do plural e do grau dos substantivos e dos adjetivos .. Mais questões em concor·
dância.

Q!JESTÕES FÁCEIS
l.VUNESP

4. desfruta DE algo.
02. (VUNESP
2014)
Considere
o trecho:
- Mas você não levou relógio nenhum, filha.
Você esqueceu ele na mesinha de cabeceira.
O substantivo mesinha está empregado no diminutivo, com a intenção de mostrar que se trata de um
objeto de
(A) grande valor estético.

(B) utilidade questionável.
01. {VUNESP - 2014) Comer - - - - - - - de
nozes, castanhas, amêndoas e outras sementes
oleaginosas todos os dias pode ser um dos segredos para a longéVidade dos ~----~-· Um
estudo feito nos Estados Unidos descobriu que
pessoas que _________ esse hábito desfrutam

--------- uma melhor qualidade de vida do
que aquelas que nunca consomem esses alimentos. (...) A pesquisa foi publicada nesta quinta-feira
na revista The New Eng!and Journal of Medicine.
(http://veja.abriLcom.br/noticia/saude/comer·nozescontri bui-com -a-longevidade
21.11.2013)
Assinale a 'alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto, segundo a norma-padrão da língua portuguesa.
{A) porções ... cidadãos .. mantém ... de
{8) porções ...cidadões .. mantém ... por

(C) porçãos ...cidadãos .. mantêm ... a
(D) porções ...cidadãos .. mantem ..de
(E) porçãos ...cidadões .. mantem ... por

(C) pequenas proporções.
(O) grande apreço.
(E) alto valor monetário.

~
Resposta: "c"
Mesinha: sf (dim de mesa) Mesa pequena. M.-de·cabeceira: o mesmo que mesa de cabeceira.
Vejamos: A, De E são eliminadas por se referirem
a algo grande; a B é eliminada porque não há relação
com algo duvidoso, quesüonável.

03. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário - TJ
- SP/2013) Assinale a alternativa cujas palavras se
apresentam flexionadas de acordo com a norma-padrão.

(A) Os tabeliães devem preparar o documento.
(B) Esses cidadães tinham autorização para portar
fuzis.
(C} Para autenticar as certidãos, procure o cartório
local.

Resposta: "a"
Cuidado! As pessoas (sujeito plural) que mantêm {verbo plural) esse hábito.

(0) Ao descer e subir escadas, segure-se nos corrimãos.
(E) Cuidado com os degrais, que são perigosos!

Por eliminação:
1. porções= eliminadas C e E;
2. cidadãos= eliminada B;
3. mantêm = eliminada A e encontramos a
tesposta.

Alternativa "d": correta- Corrimão: corrimãos.
Alternativa "a" -tabeliães.
Alternativa "b"- cidadãos.
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Alternativa "c"- certidões.
Alternativa "e"- degraus.
04. (Vunesp- Investigador de Polícia- SP/2013)
No período- Quase igual ao horror pelos cães conhecidos, ou de conhecidos, cuja lambida fria, na intimidade

que lhes tenho sido obrigado a conceder. tantas vezes,
me provoca uma incontroldvef repuqndncia. - os termos em destaque, conforme o contexto que deter-

mina seus usos, classificam-se, respectivamente,
como
(A) adjetivo, adjetivo e substantivo.

06. (Vunesp - Agente de Segurança Penitenciária- SP/2012) Em -Como evitar que motoristas bêbados fiquem impunes... -a palavra motoristas é um
substantivo. O mesmo emprego se dá com a palavra
em destaque na alternativa:

(A) "O Brasil possui uma legislação que dificulta ..
.. a lei

(8)

é falha. " \

(C) "Sem o teste, não há como se punir com rigor."
(D) "Do jeito que está, não existe Lei Seca no País".
(E) "Os números mostram a ineficácia do atual
Código de Trânsito.

(B) substantivo, adjetivo e substantivo.

(C) adjetivo, substantivo e substantivo.
Alternativa "a": correta- A legislação: substan-

(O) adjetivo, adjetivo e adjetivo.

(E) substantivo, substantivo e adjetivo.

tivo.

Alternativa "b"- Adjetivo.
Alternativa "c"- Conjunção.

Alternativa "c": correta

Alternativa "d"- Adjetivo.

t

cães conhecidos= adjetivo. Eliminadas b e e.

Alternativa "e"- Adjetivo.

;

ou de conhecidos= substantivo. Eliminadas a e d.

;

incontrolável repugnância = a repugnância é
incontrolável = substantivo.

07. (Vunesp - Oficial de Justiça - TJ - SP/2009)
Analise as afirmações:
L

Em- .. galões de água expostos sobre carros ...
-a preposição sobre poderia ser substituída por
sob, sem prejuízo de sentido.

11.

Fazem o plural da mesma forma que o substantivo galões as palavras cidadão, mamão e órfão.

OS. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2012) A flexão de número do termo "preços-sombra" também ocorre com o plural de

(A) guarda-costa.
(B) reco-reco.

(C) guarda-noturno.

Jll. O feminino de chefe se faz da mesma fori,Tla que
presidente em- A presidente argentina ..
Está correto o que se afirma em

(DJ sem-vergonha.
(E) célula-tronco.

(AI I, apenas.
IB) 111, apenas.
(C) I e li, apenas.

Alternativa "e": correta - Substantivo composto em que o segundo elemento define - limita
o primeiro, indicando tipo ou finalidade, somente o
primeiro elemento varia: preços-sombras e células-tronco.
Alternativa "an - guarda-costa = substantivo +
substantivo= variam os substantivos= guardas-costas.
Alternativa "b"- Composto formado por palavras repetidas ou muito parecidas só varia a segundd
= reco-recos.
Alternativa "c" - nesta expressão guarda é
substantivo seguido de adjetivo noturno - variam
ambos por concordância.
Alternativa "d" - sem-vergonha admite plural
inserindo o artigo plural: os sem-vergonha.

(D) 11 e 111, apenas.

lEI

l,llelll.

Alternativa "b": correta - chefe e presidente
são substantivos comuns de dois gêneros. Mesmo a
contragosto de alguma presidente.
Observação: A partir de agora, a forma Presidenta passou a ser aceita. Motivo: lei.
Lei no 12.605, De 3 de abril de 2012
Determina o emprego obrigatório da ffe~
xõo de gênero para nomear profissão ou grau
em diplomas.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA

Flexão nominal
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° As instituições de ensino públicas e privadas expedirão diplomas e certificados com a flexão de gênero correspondente ao sexo da pessoa
diplomada, ao designara profissão e o grau obtido.
Art. 2° As pessoas já diplomadas poderão
requerer das instituições referidas no art. 1° a reemissão gratuita dos diplomas, com a devida correção, segundo regulamento do respectivo sistema
de ensino.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação. Brasília, 3 de abril de 2012; 191° da
Independência e 124° da República.
DILMA ROUSSEFF

(A) I.

(8) 11.
(C) 111.
(0) le!ll.

(E) llelll.

Alternativa "e": correta- Plurais de guardião:
guardiães e guardiães.

09. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário - TJ
- SP/2008} Assinale a alternativa em que os termos
fazem o plural a exemplo de pré-universitária.
{A) azul-marinho, super-homem.

Aloizio Múcadante

{3} pôr do sol, reco-reco.

Eleonora Menicucci de Oliveira

(C) infraestrutura, pós-graduação.

Este texto não substitui o publicado no DOU
de 04.04.2012 (Fonte: http://bfogdotas.terra.com.
br/2012/04112/agora-e-/ei-presidenta)
I.

Sobre e sob possuem sentidos opostos: acima_ e
abaixo, respectivamente.

!L

Cidadãos e órfãos. Somente mamões é plural
igual.

111. É a única i:lfirmação correta.

Texto:

A mídia é sempre aquela. Mas ...
Será a mídia a guardiã d'a ética, anjo protetor
do decoro, sentinela do Estado de Direito? _ _
vertiginosas dúvidas. No Brasil e no mundo, são
poucos os órgãos midiáticos que ainda praticam
o jornalismo à sombra dos velhos, insubstituíveis
pr{ncípios: fidelidade canina à verdade factual,
exerclcio desabrido do espfrito crítico, fiscalização
diuturna do poder ___ quer que se manifeste.
(...)

_ _ avança o processo de afastamento
do jornalismo do papel inicial de serviço público.
No Brasil, a rota é diversa daquela percorrida em
outros pafses, em decorrência do nosso atraso, a
nos manter em um tempo especial, suspenso, mas
não equilibrado, entre Idade Média e contemporaneidade. (www.cartacapital.com.br/2007/06/a-midia-e-sempre-aque/a-mas/view)

(D) homem~bomba, pé-de-moleque.
(E) viúva-negra, pau-a-pique.

Alternativa "c": correta - Prefixo é invariável:
pré~universitárias.

Na alternativa correta: infraestruturas e pós-graduações. Após a reforma ortográfica,
o vocábulo infraestrutura deixou de ter hífen. Regra:
Prefixo termina em vogal e o radical inicia com vogal
distinta"" sem hifen.

Alternativa "a" - Azul-marinho é invariável;
super-homens.

Alternativa "b" -Pôr-do-sol - substantivo masculino- pores-do-sol. Reco-reco- palavra formada
por elemento onomatopaico (imita a voz natural
ou o som de alguma coisa) varia só o segundo elemento= reco-recos.
Alternativa "d"- homens-bomba; pés-de-moleque.

Alternativa "e" - Viúvas-negras: substantivo
+adjetivo= variam os dois elementos. Pau-a-pique
(paredes de varas entrecruzadas) substantivo + preposição+ substantivo: varia só o primeiro elemento"'
paus-a-pique.
liJo.

aguardente e aguardentes

08. (yJn'esp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2008) Considerando I -guardiães, 11 - guardiães e 111 - guardiães, é correto afirmar que o plural
masculino do termo guardiã, que ocorre no primeiro
parágrafo, está devidamente expresso apenas em

Dica - Plural dos substantivos compostos. A
formação do plural dos substantivos compostos
depende da forma como são grafados, do tipo
de palavras que formam o composto e da relação
que estabelecem entre si. Aqueles que são grafados sem hífen comportam-se como os substantivos simples:
girassol e girassóis

)o

pontapé e pontapés

)o

malmequer e malmequeres

Revisaço"' -língua Portuguesa • Duda Nogueira

126

------··-·~·--------~----~

O plural dos substantivos compostos cujos elementos são ligados por hífen costuma provocar mui-

10. Charge:

tas dúvidas e discussões. Algumas orientações são
dadas a seguir:
Alternativa "a" -Flexionam-se os dois elementos, quando formados de:
~

substantivo+ substantivo= cou.ve-flor e couves-flores

.,

substantivo + adjetivo = amor-perfeito e amores-perfeitos

..

adjetivo+ substantivo= gentil-homem e gentis· homens

..

numeral+ substantivo= quinta-feira e quintas-feiras

.

Alternativa

"b"

-Flexiona-se

somente

o

segundo elemento, quando formados de:
.,

verbo + substantivo = guarda-roupa e guarda-roupas

..

palavra invariável + palavra variável = alto-falante e alto-falantes

..

palavras repetidas ou imitativas = reco-reco e
reco-recos

(www.chargeonline.com.br)

11. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2008) Na situação de comunicação apresentada,
o aumentativo. em "palhação" faz com que a palavra
assuma um valor

(A) de espanto.
(8) de tamanho.

Alternativa "c" -Fiexiona-se somente o primeiro elemellto, quando formados de:

{C) afetivo.

~

substantivo + preposição clara + substantivo ;;;::
água-de-colônia e águas-de-colônia

(0) de admiração.

..

substantivo+ preposição oculta+ substantivo=
cavalo-vapor e cavalos-vapor

.,

substantivo + substantivo que funciona como
determinante do primeiro, ou seja, especifica a
função ou o tipo do termo anterior.
Exemplos:

(E) pejorativo.

U·M!:im~
Alternativa "e": correta - Pejorativo: adjetivo
que expressa sentido depreciativo, negativo no contexto.
Alternativa "a"- De espanto: seria surpresa.

~

palavra-chave

~

bomba-relógio~

bombas-relógio

~

notícia-bomba~

noticias-bomba

~

homem-rã

~

peixe-espada

~

~

palavras-chave

Alternativa "b" - De tamanho: seria o grau
aumentativo do substantivo palhaço.
Alternativa "c" - Afetivo: seria demonstração
de afeição.

homens-rã
~

peixes-espada

Alternativa "d" -Permanecem
quando formados de:

invariáveis,

~

verbo+ advérbio= o bota-fora e os bota-fora

~

verbo+ substantivo no plural= o saca-rolhas e
os saca-rolhas
Alternativa ".e" -Casos Especiais:

o louva-a-deus e os louva-a-deus
o bem-te-vi e os bem-te-vis
o bem-me-quer e os bem-me-queres
o joão-ninguém e os joões-ninguém.
(Fonte:
http://www.soportugues.eom.br/secoes/
morf!morf28.php).

Alternativa "d"- De admiração: seria demonstração de surpresa ou respeito.
12. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2007) O grau do adjetivo maior em- ... situação
de fragilidade ainda maior- repete-se em:

(A) A floresta tropical da Amazônia será substituída
por uma vegetação menos rica que a savana.
(B) As populações da África são as mais vulneráveis
do planeta.
(C) Os novos projetos de desenvolvimento sustentável são os melhores até agora apresentados.
(0) O cenário para o meio ambiente é o mais sombrio já projetado.

!

Flexão nominal
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I

substituindo o- ão por- ãos (Exemplo: gr-ª.2_grãos)

(E) o relatório científico deste ano teve um tom mais
ameno que o do ano passado.

Os substantivos terminados em -ai,- el,- oi,ui flexionam-se no plural, trocando o -I por -is.

i1.J.,'M'h"-•
Alternativa "e": correta
O Nota da autora: Questão de grau de adjetivo.

Exemplos: sinal - sinais I caracol - caracóis I
hotel -hotéis

Caso seja necessário relembrar a teoria, vá à;. dicas,
no final do capítulo.
·
Na alternativa "e": Mais ameno~ grau compara~
tivo de superioridade e formado pelo advérbio ainda
anteposto ao adjetivo ameno e a conjunção que {ou
do que) vem posposta ao adjetivo. Mais ameno que
I ainda maior que.

Lembre-se: "maior" equivale a "mais grande",
por isso comparativo de superioridade.
Alternativa "a" ~ Menos rica ~ grau comparativo de inferioridade: o advérbio menos anteposto
ao adjetivo menos que.
Alternativa "b" - A mais "" grau superlativo relativo de superioridade. As populações da Âfrica = (os

Exceções: mal e males, cônsul e cônsules.

Alternativas "a", "b", "d" e "e" - por estarem
em desacordo com as regras expostas na alternativa
"c", todas estas estão incorretas_

3.ACP
14. (ACP- Escrivão de Polícia- RS/2010) Relacione
as colunas,associando as palavras da primeira coluna
aos respectivos modos de formação de pluraL
(1) Forma o plural somente em "ãos".

(2) Forma o plural somente em "ães".
(3) Forma o plural somente em "ões".

seres) se sobressaem em relação às outras populações.

(4) Admite mais de uma forma para o plural.

Alternativa ''c"- Os melhores = grau superlativo relativo de superioridade.

() menção

Alternativa "d~'- O mais sombrio= grau superlativo relativo de superioridade.

() escrivão
() contramão
() sermão

() cidadão

2.UECE

() ancião

13. (UECE - Agente Penitenciário - CE/2011) O
plural do diminutivo das palavras "renovação" e
"sinal está corretamente escrito em

() tabelião

A sequênda correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, na segunda coluna, é

(A) renova~õesinhas e sinalsinhos.

(A) 1-1-4-2-3-2-4.

(B) renovaçõeszinhas e sinaiszinhos.

(8) 1-2-4-3-2-4-3.

2-1-3-4-1-3-2.

(C) renovaçõezinhas e sinaizinhos.

(C)

(D) renovaçõizinhas e sinaezínhos.

(D) 3-2-1-3-1-4-2.

(E) 3-4-1-1-3-2-4.

Alternativa "c": correta- Renovação/Renovações/Renovaçõezinhas- Sina!/Sinais/Sinaizinhos.
Plural dos Diminutivos= Flexiona-se o substantivo no plural, retira-se o "s" final e acrescenta-se o
sufixo diminutivo" zinhos (as)".

Exemplos:
renovação = renovações(s)
çõezinhas
•

+ zinhas

= renova-

sinal= sinai(s) + zinhos = sinaizinhos

Os substantivos terminados em ão fazem o plural de três maneiras.
substituindo o- ão por-ões (Exemplo: renovaç-ª.2_- renovações)
substituindo o- ão por- ães (Exemplo: c-ª.2_ -cães)

Alternativa "d": correta
3)

Menção- plural: menções;

2)

Escrivão- plural: escrivães;

1)

Contramão- plural: contramãos;

3)

Sermão- plural: sermões;

1)

Cidadão- plural: cidadãos;

4)

Ancião- plural: admite mais de uma forma: anciães, anciões, anciãos;

2)

Tabelião- plural: tabeliães.

15. (ACP- Inspetor de Polícia - RS/2010) A única
palavra que forma o plural da mesma maneira que
alemão é
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(A) casarão.

(C) acórdão.

uma regra específica a ser seguida para se fazer este
plural, pois pode variar entre os três e dependerá
unicamente da origem da palavra, ou seja, de sua etimologia. Então, devemos considerar:

{0) capelão.

a)

A maioria das palavras que terminam em "-ão"
faz o plural em "-ões". (Exemplos: razão- razões,
coração- corações).

b)

Algumas poucas mudam\ a terminação para
"-ães". {Exemplos: pão- pã~s I cão- cães).

c)

Algumas paroxítonas terminadas em "-ãoff, assim
como certas oxítonas e monossílabas, têm sua
forma pluralizada somente pelo acréscimo
do "s". {Exemplos: bênção - bênçãos, irmão irmãos, mãos- mãos).

(B) corrimão.

(E) aldeão.

Alternativa "d": correta - Capelão - alemão:
palavras formam o plural dos substantivos termina~
dos em ão = ães: capelães- alemães.

Alternativa "an- casarões.
Alternativa nb"- corrimões ou corrimãos.

Alternativa uc"- acórdãos.
Alternativa "e"- aldeãos, aldeões ou aldeães.

4.FCC
16. (FCC - Agente de Segurança Penitenciária
- PBI 2008) 'Talvez um implante possa resgatar a

d) E, finalmente, há palavras que admitem mais de
uma forma de se fazer o plural. (Exemplos: vilãovilãos -vilões I ancião- anciãos- anciães e anciões).

S.FGR

saúde de anciãos devastados pelo mal de Alzheimer...
(Adaptado de Paula Neiva e Vanessa Vieira. Veja, 13

Trecho para a próxima questão.

fev. 2008, p. 82-84). De acordo com a norma culta, a
palavra grifada acima pode fazer o plural, também
corretamente, como anciões e anciães. A palavra que
sofre a mesma variação está grifada na frase:
(A) O cinema trata muitas vezes o comportamento
do vilão como resultante de alterações no funcionã'mênto do cérebro.

(B) O aumento da violência nos núcleos urbanos
leva os pesquisadores à busca da razão da agressividade humana.
(C) No futuro as empresas poderão exigir de um
cidadão exames que comprovem sua capacidade para o trabalho.

Segundo uma Comissão de direítos humanos da
Assemb/eia Legislativa ... (Incêndio em prisão super/otoda deixa 25 mortos em minas, 23 de agosto de 2001
Eduardo Kattah Estado de São Paulo).
17. (FGR - Agente de Segurança Penitenciária MG/2007) o substantivo comissão na frase acima
pode ser classificado como:
(A) Feminino.
(B) Abstrato.
(C) Composto.
(O) Epiceno.

(D) O caráter ético deve ser o coração das pesquisas
destinadas a comprovar a origem de comportamentos antissociais.
(E) Pesquisas que buscam explicar o comportamento de delinquentes podem indicar a solução
para esse problema.

Alternativa "a": correta- A comissão: substantivo feminino.
Alternativa ub"- Concreto
Alternativa "c"- Simples= um radicaL

Alternativa "a": correta -vilão= vilãos, vilões
e vilães.
Alternativa "b"- razão= razões.

Alternativa "d"- Usado apenas para plantas e
animais.

6.FGV

Alternativa "c"- cidadão= cidadãos.
Alternativa "d"- coração = corações.
Alternativa "e"- solução= soluções.
As palavras terminadas em - ão podem formar
plural de três modos:- ões,- ãos ou- ães. Não há

18. (FGV - 2015) Da mesma forma que temos o
adjetivo composto "judaico-cristã", poderíamos ter
outro adjetivo composto formado com os adjetivos
"técnica e científica". Nesse caso, assinale a opção
que indica a forma correta desse adjetivo.

Flexão nominal
(A) Técnico-científica.
(B) Científica-técnica.
{C} Científica-técnico.
(D} Técnica-científica.

I lL':J '
'
'

Cuidado! Em guarda-civil, por exemplo, temos
substantivo (o guarda)+ adjetivo e os dois elementos são vaiáveis: guardas- civis.

2. NÍVEL SUPERIOR

{E} Técnico-cientifico.

2.1. FEPESE
Resposta: "a"
Adjetivos compostos: variam apenas o último
elemento.
Cuidado com as exceções= surdos-mudos, azul-marinho, azul-celeste.
b) Científico-técnica.
c) Científico-técnica.
d) Técnico-dentffica.
e) Técnico-científica.

02. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:
( ) Considerando os substantivos mal, quintal. mês,
ônibus, caráter, rapaz, vez, entre outros nomes
terminados em [11, [s], [r} ou [z], pode-se formular
a seguinte regra de formação do plural:
O plural de todos os nomes terminados em [1], [s],
[r] ou [z] é feito com acréscimo da uma vogal temática [e] e da desinência de número [s], mantendo-se o
mesmo radical do singular.
{ ) Verdadeiro ( ) Falso

Q!JESTÕES MÉDIAS
Resposta: (falso)

1. NÍVEL MÉDIO
1.1. CONSULPLAN
01. (Consulplan- Técnico Judiciário- Area Administrativa- TSE/2012) Em vales-presentes, o plural
se fez com a flexão dos doi$ elementos. Assinale a
palavra composta em que se dev~m pluralizar igualmente os dois elementos.

AI reco-reco
8)

tique-taque

C)

guarda-roupa

O Nota da autora: questão de concordância
(flexão nominal, plur.al dos substantivos).
Regras:
Os substantivos terminados em "-s" formam
o plural com acréscimo de "-esn: gás/gases, mês/
meses, país/países. Quando paroxítonos ou proparoxítonas, passam a ser invariáveis- o artigo (ou o
numeral) indica a pluralização: um lápis/dois lápis, o
atlas/os atlas, um ônibus/três ônibus, o pires/os pires,
o vírus/os vírus.
Plurais dos vocábulos da questão: mal - males,
quintal- quintais, mês- meses, ônibus- não possui,
caráter- caracteres, rapaz- rapazes, vez- vezes.

DI prirTieiro-ministro
2.2MPE
Alternativa correta: letra "'d" - O vocábulo

Texto para a questão.

vales-presentes é composto por substantivo + substantivo e os elementos variam. Em "primeiro-ministro", temos numeral+ substantivo e os dois elementos também são variáveis: primeiros-ministros.
Alternativa "a" - reco-recos: no caso de compostos formados por palavras repetidas, somente o
segundo é flexionado.
Alternativa "b"- tique-taques: em compostos
formaQoS'por palavras onomatopaicas, apenas o
segundo varia.
Alternativa "c"- verbo+ substantivo= guarda-roupas. O verbo é invariável - sentido de guardar
a roupa.

A relação entre democracia e capitalismo foi
sempre uma relação tensa, se não mesmo de contradição. O capitalismo só se sente seguro se governado
por quem tem capital ou se identifica com as suas
"necessidades'', enquanto a democracia é o governo
das maiorias que nem têm capital nem razões para
se identificar com as "necessidades" do capitalismo,
bem pelo contrário. O conflito é distributivo: a pulsão
para a acumulação e concentração da riqueza por
parte dos capitalistas e a reivindicação da redistribuição da riqueza por parte dos trabalhadores e suas
famílias. A burguesia teve sempre pavor de que as
maiorias pobres tomassem o poder e usou o poder
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político que as revoluções do século XIX lhe conc.e-·
deram para impedir que tal ocorresse. Concebeu a
democracia líberal de modo a garantir isso mesmo,

através de medidas que mudaram no tempo, mas
mantiveram o objetivo: restrições ao sufrágio, primazia absoluta do direito de propriedade individual,
sistema político e eleitoral com múltiplas válvulas de
segurança, repressão violenta de atividade política
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Prova disso: o disparar das desigualdades sociais
e o assalto final às expectativas de vida digna da
maioria (os cidadãos) para garantir as expectativas
de rentabilidade da minoria (o capitalfinanceiro). A
democracia perdeu a batalha, mas só não perderá a
guerra se as maiorias perderem o medo e forçarem
o capital a voltar a ter medo, como sucedeu há 6Ó
anos.

fora das instituições, corrupção dos políticos, legalização dos lóbis.

Adaptado de: SANTOS, B. S. Democi-acia ou
capitalismo?. Disponível em:< http://visao.sapo.pt/
boaventura-sousa-santos=s23499#lxzz38LyLZ6xe>.
Acesso em: 28 de junho de 2014.

No imediato pós-guerra, muito poucos países
tinham democracia, vastas regiões do mundo estavam sujeitas ao colonialismo europeu que servira
para consolidar o capitalismo euro-norte-ameri-

cano, a Europa encontrava-·se devastada por mais
uma guerra provocada pela supremacia alemã, e, no
Leste, conso!idava~se o regime comunista que se via
como alternativa ao capitalismo e à democracia liberal. Foi neste contexto que surgiu o chamado capitalismo democrático, um sistema assente na ideia de
que, para ser compatível com a democracia, o capita~
lismo deveria ser fortemente regulado, o que implicava a nacionalização de setores importantes da
economia, a tributação progressiva, a imposição da
negociação coletiva e até, como aconteceu na então
Alemanha Ocidental, a participação dos trabalhadores na gestão das empresas. No plano científico,
Keynes representava, então, a tradição econômica,
e Hayek, a dissidência. Np plano político, os direitos
econômicos e sociais foram o instrumento privilegiado para estabilizar as expectativas dos cidadãos
e defendê-las das flutuações constantes e imprevisíveis dos "sinais dos mercados". Esta mudança alterava os termos do conflito distributivo, mas não o eliminava.
. ......... , tinha todas as condições para
acirrá-lo logo que abrandasse o crescimento econômico, o que se registrou nas três décadas seguintes.
E assim sucedeu.
Desde 1970, os Estados centrais têm vindo a
gerir o conflito entre as exigências dos cidadãos e
as exigências do capital, recorrendo a um conjunto
de soluções que gradualmente foram dando mais
poder ao capital. Primeiro, foi a inflação, depois, a
luta contra a inflação acompanhada do aumento do
desemprego e do ataque ao poder dos sindicatos,
a seguir, o endividamento do Estado em resultado
da luta do capital contra a tributação, da estagnação econômica e do aumento das despesas sociais
decorrentes do aumento do desemprego e, finalmente, o endividamento das f~mílias, seduzidas
pelas facilidades de crédito concedidas por um setor
financeiro livre de regulações estatais, para iludir o
colapso das expectativas a respeito do consumo,
educação e habitação.
Até que a engenharia das soluções fictícias che~
gou ao fim, com a crise de 2008, e se tornou claro
quem tinha ganho o conflito distributivo: o capitaL

03. (MPE-MS - Promotor de Justiça - MS/2014)
Considere as seguintes afirmações sobre palavras do
texto.
- A palavra corrupção (primeiro parágrafo) e a
palavra corruptela são palavras cognatas.
li

-A palavra lóbis (primeiro parágrafo} é a forma
plural da palavra lóbi.

!ll

-A palavra' assente (segundo parágrafo} poderia
ser substituída por firmado, sem acarretar alteração do significado.
Quais estão corretas?

(AI Apenas L
(B) Apenas IL

(C) Apenas 11!.

;

IDI Apenas! e 11.
(E) I, 11 e 111.

Alternativa correta: letra "e"
O Nota da autora: Questão de flexão nominal,
processo de formação das palavras e ortografia.
I.

Certo. Palavras cognatas nascem de uma mesma
raiz e apresentam a mesma origem etimológica.
Corrupção: Ação ou efeito de corromper (Etm.
do latim: corruptío.onis); corruptela: corrupção.
Eliminadas B e C

ll. Certo quanto à pluralização e significa ação que
visa influir na votação de uma determinada lei. Eliminada A.
III. Certo. Assente: construído de maneira estóve/ e
firme; sólido. Firmado: que se firmou; firme, estável. Eliminada O.

Q!JESTÕES DIFÍCEIS
Não há questões diflceis.

Flexão nominal

+DICAS
1. FLEXÃO DO SUBSTANTIVO
1.1. FLEXÃO DE GÊNERO
Gênero é a propriedade que as palavras têm de i\ldicar sexo real ou fictício dos seres. São dois gêneros:
masculino e feminino.

1.1.1. SUBSTANTIVOS BIFORMES E SUBSTANTIVOS UNIFORMES
Atente~se

ao que facilita: uni;;;; uma; bi =duas.

Biformes: possuem duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino.
Masculino

Feminino

Menino

Menina

Amigo

Amiga

Gato

Gata

Candidato

Candidata

Uniformes: possuem uma única forma e são classificados em:

1.1.2. EPICENOS
Têm um só gênero e nomeiam bichos.
Onça macho

Onça fêmea

Jacaré macho

Jacaré fêmea

Foca macho

Foca fêmea

1.1.3. sàBRECOMUNS
Têm um só gênero e nomeiam pessoas.
1)

a criança

2)

a testemunha

3)

ocônjuge

4)

o carrasco

5)

o ídolo
Observação: há substantivos que, variando de gênero, variam em seu significado:
o rádio (aparelho receptor) e a rádio (estação emissora)
o capital (dinheiro) e a capital (cidade)

1.1.4. COMUNS DE DOIS GÊNEROS
Indicam o sexo das pessoas por meio do artigo.
o dentista

a dentista

um jovem

uma jovem

o imigrante

a imigrante
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1.2. FORMAÇÃO DOS SUBSTANTIVOS BIFORMES E UNIFORMES

7.2.7. SUBSTANTIVOS BIFORMES
Regra geral

Troca-se a terminação -o por -a

Aluno- Aluna

Acrescenta-se -a ao masculino

Freguês- Freguesa

Substantivos terminados

em-ês

i

Substantivos terminados
em-ão

Troca-se -ão por -oa

Patrão- Patroa

Troca-se -ão por -ã

Campeão- Campeã
Solteirão- Solteirona

Fazem o feminino

Troca-se -ão por -o na

de três formas:

Barão- Baronesa
Ladrão- Ladra

Exceções:

Substantivos terminados

Sultão- Sultana

1 Acrescenta-se -a ao masculino

Doutor- Doutora

2. Troca-se -o r por -triz

Imperador, Imperatriz

em-or

Substantivos com feminino em -esa, -essa, -isa

-esa

Cônsul -Consulesa

-essa

Conde -Condessa

-isa

Poeta - Poetisa

Substantivos que formam o feminino trocando o ~e final por -a

Elefante- Elefanta

Substantiv~s que f:ê~ radicais diferenti!s no masculino e no feminino

Bode- Cabra/ Boi Vaca

Substantivos que formam o feminino de maneira esp~Kial.. isto e,
não seguem nenhuma das regras anteriores:

Czar- Czarina I Réu- Ré

7.1.2. FLEXÃO DE NOMERO DO SUBSTANTIVO
7.2.2.7. PLURAL DOS SUBSTANTIVOS SIMPLES
pai- pais I imã- ímãs
vogal, ditongo oral e n fazem
o plural pelo acréscimo de s

hífen- hífens (sem acento, no plural)
Exceção: cânon- cânones.

Ossub~ntl·

vcis termina·
dosem

m fazem o plural em ns

homem -homens

rez fazemo plural pelo
acréscimo de es

revólver- revólveres I raiz- raizes

ai, el, oi, ui flexionam-se no
plural, trocando o I por is

.
-il fazem o plural de duas
maneiras:

Atenção! O plural de caráter é caracteres.
quintal -quintais I caracol- caracóis I hotel - hotéis
Exceções: mal e males, cônsul e cônsules.
Quando oxítonos, em is.

canil-canis

Quando paroxítonos, em eis.

míssil- mísseis.

Obs.:a palavra réptil pode formar seu plural de duas maneiras:
répteis ou reptis (pouco usada).

I

Flexão nominal

133

-s fazem o plural de duas
maneiras:

ás- ases

Quando monol;!silábicos ou oxítonos,
mediante o'acréscimo Oe es.

retrós- retroses

Quando paroxítonos ou proparoxítonos, ficam invariáveis.

o ônibus- os õnibus.

substituindo o- ão por-ões

ação- ações

substituindo o- ão por- ães

cão- cães

substituindo o- ão por- ãos

grão- gráos

oo,

Os sUbstantivos· terminadosem
-ão fazem o plural de três
maneiras

x ficam invariáveis

o lápis- os lápis

o látex- os látex.

1.2.2.2. Plural dos Substantivos Compostos
Aformação do plural dos substantivos compostos depende da forma como são grafados, do tipo de palavras que formam o composto e da relação que estabelecem entre si. Aqueles que são grafados sem hífen
comportam-se como Os substantivos simples.
aguardente e aguardentes

pontapé e pontapés

girassol e girassóis

malmequer e malmequeres

O plural dos substantivos compostos cujos elementos são ligados por hífen costuma provocar muitas
dúvidas e discussões. Vamos a elas.

1

Flexionam-se os dois
elementos, quando
formados de

substantivo+ substantivo

c6uve-flor e couves-flores

substantivo+ adjetivo

amor-perfeito e amores-perfeitos

adjetivo+ substantivo

gentíl-homem e gentis-homens

numeral+ substantivo

quinta-feira e quintas~feiras

verbo+ substantivo
2

Flexiona-se somente
o segundo elemento,
quando formados de

guarda-roupa

palavra invariável+ palavra variável

-4

guarda-roupas

alto-falante --7 alto-falantes

palavras repetidas ou imitativas
substantivo+ preposição clara+ substantivo

reco-reco

-4

reco-recos

água-de-colônia

-4

águas-de-colônia

'
substantivo+ preposição oculta+ substantivo

3

Flexiona-se somente
o primeiro elemento,
quando formados de

cavalo-vapor -4 cavalos-vapor
palavra-chave -4 palavras-chave

substantivo+ substantivo que funciona como
determinante do primeiro, ou seja, especifica
a função ou o tipo do termo anterior

bomba-relógio -4 bombas-relógio
notícia-bomba
homem-rã

-4

notícias-bomba

-4 homens~rá

peixe-espada -4 peixes-espada

'
4

Permanecem

verbo+ advérbio

o bota-fora e os bota-fora

formadqsde

verbo+ substantivo no plural

o saca-rolhas e os saca-rolhas

!~variáveis, quando
c,

s

o louva-a-deus
o bem-te-vi

Casos Especiais

o bem-me-quer

-4

os louva-a-deus

-4

os bem-te-vis

-4

os bem~me-queres

o joão-ninguém --? os joões-ninguém

..
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1.3. FLEXÃO DE GRAU DO SUBSTANTIVO
Grau é a propriedade que as palavras têm de exprimir as variações de tamanho dos seres.

Neutro

~·

•

.,,...

Aumentativo

Analítico

Sh1tético

;

Diminutivo

.

·. ;: _Diefintção ·

Grau

Exemplo

Indica um ser de tamanho considerado natural.

rocha, papel, lápis

Indica o aumento do tamanho do ser.

bocarra (boca), mura ih~ (muro),
pedrona (pedra)

O substantivo é acompanhado de um adjetivo

casa grande

que indica grandeza.

t acrescido ao substantivo um sufixo indicador de
aumento. Fâci!: sintético"" sufixo.

casarão
gatinho {gato), bigodinho

Indica a diminuição do tamanho do ser.

(bigode), vidro

Analítico

Substantivo acompanhado de um adjetivo que
indica pequenez.

casa pequena

Sintético

t acrescido ao substantivo um sufixo indicador de
diminuição. Fácil: sintético =sufixo.

casinha

(vidri~ho)

1.4. FLEXÃO DE G~NERO DO ADJETIVO
Os adjetivos concordam com o substantivo a que se referem (masculino e feminino.

1.4.1. ADJETIVOS UNIFORMES E BIFORMES
Biformes Têm duas formas, sendo uma parao masculino e outra para o feminino. Estudioso, estudiosa, vencedor, vencedorá
uniformes Têm uma só forma tanto para o masculino como para o feminino.

Feliz, confiante, contente

1.5. FLEXÃO DE NÚMERO

1.5.1. PLURAL DOS ADJETIVOS SIMPLES
Os adjetivos simples flexionam-se no plural de acordo com as regras estabelecidas para a flexão numérica
dos substantivos simples.
mau e maus

feliz e felizes

ruim e ruins

boa e boas

Em concursos- Caso o adjetivo seja uma palavra que também exerça função de substantivo, ficará invariável, ou seja, se a palavra que estiver qualificando um elemento for, originalmente, um substantivo, ela manterá sua forma primitiva.
A palavra violeta é um substantivo, porém, se estiver qualificando um elemento, funcionará como adjetivo. Ficará invari~vel. Ex.: camisas violeta, ternos violeta.
Comparando
Blusas vinho- substantivo adjetivado= singular

Blusas verdes- adjetivo= plural

Tetos musgo- substantivo adjetivado= singular

Tetos azuis- adjetivo= plural

Livros monstro- substantivo adjetivado= singular

livros grandiosos- adjetivo"' plural
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1.5.2. PLURAL DOS ADJETIVOS COMPOSTOS
Adjetivo composto é aquele formado por dois ou mais elementos. Normalmente, esses elementos são
ligados por hífen.
Regra: apenas o último elemento concorda com o substantivo a que se refere; os demais ficam
na forma masculina, singular.

camisas verde-claras

i
Em concursos- Caso um dos elementos que forma o adjetivo composto seja um substantivo adjetivado,
todo o adjetivo composto ficará invariáveL
As palavras ouro e café são originalmente substantivos, porém, se estiverem qualificando um elemento,
funcionarão como adjetivos. Caso se ligue a outra palavra por hífen, formará um adjetivo composto; como é
um substantivo adjetivado, o adjetivo composto inteiro ficará invariável.
Ex.: 1) Camisas amarelo-ouro. 2) Telhados marrom-café.

Observações
importantes

Azul-marinho, azul-celeste, ultravioleta e qualquer adjetivo composto iniciado por cor-de· .. são
sempre invariáveis.
Ex.: Blusas azul-marinho, Blusas azul-celeste, Blusas cor-de-rosa
Os adjetivos compostos surdo-mudo e pele-vermelha têm os dois elementos flexionados.
Ex.: Meninos surdos-mudos, Crianças peles-vermelhas

1.6. FLEXÃO DE GRAU
Os adjetivos flexionam-se em grau para indicar a intensidade da qualidade do ser. São dois os graus do
adjetivo: o comparativo e o superlath.-o.

1.6.1. GRAU COMPARATIVO
Igualdade

tão

como (quanto)

Superioridade

mais

{do que)

Inferioridade

menos

(do que)

Em concursos- Na comparação, a preposição é facultativa: mais que ou mais do que, menos que ou
menos do que.

1.6.2. GRAU SUPERLATIVO
O superlativo expressa qualidades num grau muito elevado ou em grau máximo. O grau superlativo pode
ser absoluto ou relativo.
Absoluto

Relativo

Ocorre quando a qualidade de um ser é intensificada, sem relação
com outros seres.

Ocorre quando a qualidade de um ser é intensifica da em relação a um conjunto de seres.

Analítico

Sintético

a intensificação se faz com o
auxílio de palavras que dão ideia
de intensidade (advérbios.
O secretário é muito inteligente.

A intensificação se faz por
meio do acréscimo de sufixos.
O secretário é
inteligent!ssimo.

Superioridade
Clara é a mais bela
da sala.

Inferioridade
Clara é a menos bela
da sala.

(Pronome

As questões de pronome estão diretamente
ligadas à sintaxe de regência. Em alguns casos, é
necessário saber a teoria de colocação pronominal
- pródise, êndise e mesódise. Essencial saber quais
palavras atraem o pronome oblíquo. Dicas no fim do
capítulo.

Q!fESTÕES FÁCEIS
l.VUNESP

Trecho para questão.

As cotas raciais deram certo porque seus beneficiados sao, sim, competentes. Merecem, sim, frequentar uma universidade pública e de qualidade.
No vestibular, que é o princípio de tudo, os cotistas
estão só um pouco atrás. Segundo dc;.dos do Sistema de Seleção Unificada, a nota de corte para os
candidatos convencionais a vagas de medicina nas
federais foi de 787,56 pontos. Para os cotistas, foi
de 761,67 pontos. A diferença entre eles, portanto,
ficou próxima de 3%. (. .. )
{www.istoe.com.br)

01. (TJ SP - 2014) Assinale a alternativa correta

; quanto à colocação pronominal, de acordo com a
norma~padrão da língua portuguesa.
(A) Por um período de 50 anos, manteriam-se o arca·
bouço democrático e a livre-iniciativa.
{B) O governo chinês recentemente se arrogou o
direito de aprovação prévia dos candidatos.
(C} Não respeitaram-se os princír,ios que presidi-

02. (TJ SP -.2014) O pronome eles tem como referente

(A) dados do Sistema de Seleção Unificada e pontos.
(B) candidatos convencionais e cotistas.
{C) beneficiados.
(0) dados do Sistema de Seleção Unificada.
(E) pontos.

ram a passagem de Hong Kong à China.
(D) Se criou na China, com o acordo de transição,
a fórmula num país, dois sistemasu.
{E) Os chineses têm questionado-se se o país pretende intervir e ampliar seu controle sobre
Hong Kong.

Alternativa correta: letra "b"
- O advérbio de tempo "recentemente" atrai o
pronome oblíquo.
{A) Por um período de 50 anos, manter-se-iam""

mesóclise:verbo no futuro sem palavra atrativa.
(C) Não

me respertaram os princípios= o advérbio de negação atrai o oblíquo.
(O) CH0u-se na China= não se inicia frase com
pronome oblíquo.
(E) Os chineses têm se questionado = estando
o verbo principal no partidpio, o pronome ob\i.quo
átono não poderá vir depois dele.

Alternativa correta: letra "b"

-Basta reler o período anterior e substituir o pronome:
Segundo dados do Sistema de Seleção Unificada, a
nota de corte para os candidatos convencionais a vagas
de medicina nas federais foi de 787,56 pontos. Para os
cotistas, foi de 761,67 pontos. A diferença entre eles
{candidatos e cotistas), portanto, ficou próxima de 3%.
Note que ocorre-paralelismo sintático:
a nota de corte~ para os candidatos
~ ~ara

os cotistas

Eliminadas, assim, as demais alternativas.

Trecho para a próxima questão.
Adolescentes vivendo em famílias que não lhes
transmitiram valores sociais altruísticos, formaçqo
moral e não lhes impuseram limites de disciplina.

•

•
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03. {VUNESP- Agente Penitenciário_ SP/2013) O

pronome lhes, nas duas ocorrências, nesse trecho,
refere-se, respectivamente, a
{A) adolescentes e adolescentes.

..
•

{8) famílias e ad oi escentes.

(C) valores sociais altruísticos e limites de disciplina .
(0} adolescentes e famílias.
(E) famílias e famílias.

~ Dica - Cujo(a) pode indicar posse do termo
anterior: O autor de cujo texto gostei muito.

1)

Cujo concorda com texto;

2)

O texto de quem? Do autor. Indica posse do
termo anteposto.

Alternativa "a"- Apenas o relativo on.de indica
lugar.
Alternativa "c"- Pronome relativo não indica
dúvida, apenas verbo ou conjunção.
Alternativa ud" - Pronome relativo não i01dica
tempo, apenas verbo ou conjunção.

Alternativa correta: letra "a" - Substituindo
para facilitar: famílias não transmitiram valores aos
adolescentes e famílias que não impuseram limites
aos adolescentes.
Alternativa "b"- O termo famílias possui função de sujeito.

Alternativa "c"- O pronome lhe não pode ter
função de objeto direto (valores sociais e limites).
Alternativa "d" - O termo famílias possui função de sujeito.
Alternativa "e"- O termo famílias possui função
de sujeito.

Trecho para a pr.óxima questão.

Alternativa "e" - Pronome relativo não indica
condição, apenas verbo ou conjunção.

··---.,..,·-----05. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2013) Assinale a alternativa em que a nova redação dada a frases da f1ra está de acordo com a norma-padrão de regência e de emprego de pronome.

(A} A ide ia é colocá-lo em contato com características totalméntedistintas das dele.
(B) Vou receber uma grana para permitir-lhe a morar
aqui por um tempo.
(C) Receberei uma grana para deixar um garoto
morar aqui com nós por um tempo.
(D) A ideia é colocar ele em contato com características distintas às dele.

Sem querer estereotipar, mas já estereotipando: trata-se de um ser cujas interações sociais terminam, 99%
das vezes, diante da pergunta "débito ou crédito?".
·

(E} A ideia é colocar-lhe em contato com características totalmente diferentes que as dele.

04, (Vunesp -Escrevente Técnico Judiciário - TJ
- SP/2013) Nessa passagem, a palavra cujas tem sen-

Alternativa "a'': correta - Colocar é transitivo
direto: colocá-lo.

tido de:

Alternativa "b"- Permiti-lo.

{A) lugar, referindo-se ao ambiente em que ocorre a
pergunta mencionada.

Alternativa "c"- Conosco.

(B) posse, referindo-se às interações sociais do paulista.

Alternativa "e''- Colocá-lo.

(C) dúvida, pois a decisão entre débito ou crédito
ainda não foi tomada.
(D) tempo, referindo-se ao momento em que terminam as interações sociais.
(E) condição em que se deve dar a transação financeira mencionada.

Alternativa "b": correta ~ Fácil. O pronome
concorda com o substantivo interações {1); façamos
pergunta ao verbo:. o que terminam? As interações
(2}. O pronome relativo indica posse do termo posterior.

Alternativa "d"- Colocá-lo.

Texto:
A disseminação do conceito de boas próticas
corporativas, que ganhou força nos últimos anos,
fez surgir uma estrada sem volta no cenório global
e, consequentemente, no Brasil. Nesse contexto,
governos e empresas estão fechando o cerco contra
a corrupção ea fraude, valendo-se dos mais variados
mecanismos: leis severas, normas de mercado eboas
próticas de gestão de riscos. Isso porque se cristalizou a compreensão de que atos ilícitos vão além de
comprometer relações comerciais e o próprio caixa
das empresas. Eles representam dano efetivo à repu-

Pronome

139

tação empresarial frente ao mercado e aos investidores, que exigem cada vez mais transparência e,
em casos extremos, acabam em investigações e litígios judiciais que podem levar executivos à cadeia.
(Fernando Porfírio, Pela solidez nas organizaç6es.
Em Mundo corporativo n." 28, abril-junho 2010)

(A) dúvidas e preços.
(B)

políticas de crescimento e preços adequados.

(C)

companhias e preços do carbono e da água.

(D)

companhias e insumos básicos.

(E)

dúvidas e insumos básicos.

06. {Vunesp - Escrevente Técnic-o Judiciário- TJ

- SP/2013) As palavras Nesse e Isso, em destaque no
texto, são empregadas para
(A) indicar que o texto contém informações inde-

pendentes umas das outras.
(B)

contrastar informações incompatíveis com o
conteúdo do texto.

(C)

antecipar informações que serão enundadas.

(0) fazer referência a dados fora do texto, como
fatos e datas.
(E) recuperar informações enunciadas anteriormente.

Alternativa "d": correta -elas, as companhias
começam a usar; eles, os insumos básicos.
Alternativa "a"- O termo dúvidas está lá no início do texto, portanto não é referido de elas; preços
idem.
Alternativa "b" - Políticas de crescimento está
depois de elas; preços adequados está muito longe
de eles.
Alternativa "c"- a companhias, sim mas não a
preços do carbono e da água.
Alternativa "e"- Dúvidas idem ao comentário
da alternativa a embora insumos básicos esteja correto.

Alternativa "e": correta - São pronomes
demonstrativos anafóricos, ou seja, retomam ideias
citadas.

Texto para as próximas questões:.

Alternativa "a"- São dependentes.

Há angústias sonhadas mais reais

Alternativa "b"- Não contrasta.

Que as que a vida nos traz, há sensações

Alternativa "c"- Não antecipa.

Sentidas só com imaginá-las
Que são mais nossas do que a própria vida.

Alternativa "d"- Faz referência a dados menciona9os no texto.

(Fernando Pessoa. Cancioneiro- 197)

---·---c-------

Texto:
Restam dúvidas sobre o crescimento verde.
Primeiro, não está claro até onde pode reafmente
chegar uma política baseada em melhorar a eficiência sem preços .adequados para o carbono,
a água e (na maioria dos países pobres) a terra. É
verdade que mesmo que a ameaça dos preços do
carbono e da água em si faça diferença, as companhias não podem suportar ter de pagar, de repente,
digamos, 40 dólares por tonelada de carbono,
sem qualquer preparação. Portanto, elas começam a usar preços-sombra. Ainda assim, ninguém
encontrou até agora uma maneira de quantificar
adequadamente os insumos básicos. Esem eles a
maioria das políticas de crescimento verde sempre
será a segunda opção. (Carta Capital, 27.06.2012.
Adaptado).

08. {Vunesp - Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária - SP/2012) No verso - Sentidas só
com imaginá-las- o termo destacado refere-se a

(A) dores.
(B) sensações.
(C)

doenças.

(D) angústias.
(E) pessoas.

Alternativa "b": correta - Sensações sentidas;
imaginar sensações.
Alternativa "a"- Não imagina dores.
Alternativa "c"- Não imagina doenças.
Alternativa "d"- Não imagina angústias.
Alternativa "e"- Não imagina pessoas.

07. {Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário - TJ
- SP/2012) Os pronomes "elas" e ~eles", em destaque
no texto, referem-se, re_spectivamente, a

09. (Vunesp- Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária - SP/2012) No verso - Que !! que a vida
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nos traz, há sensações - o termo destacado pode ser
substituído por

11. Quem me trouxe essas flores?

(A) aquelas.
(8)

com os.

(C) aquilo.

111. Ele não se esqueceu do que falei.
A colocação pronominal está de acordo com a
norma culta apenas em
(A) I.

(D) para.

(B) 11.

(E) lhes.

iC) 111.
(D) lelt.

Alternativa "a": correta- Substitua para facilitar: Há angústias sonhadas mais reais I

{E) llelll.

Que aquelas {angústias) que a vida nos. traz.
Alternativa "b"- Retoma termo feminino.

Alternativa "e": correta.
I.

Não se inicia frase com pronome oblíquo: Diga-me.

li.

Certo. O pronome interrogativo atrai o oblíquo.

Alternativa "c"- Retoma termo feminino.
Alternativa "d"- Não cabe preposição.
Alternativa "e" - Não cabe pronome pessoal
oblíquo.

111. Certo. O advérbio atrai o oblíquo.

10. (Vunesp- Agente de Segurança Penitenciária- SP/2012) No trecho:

Trecho para a próxima questão:
No ano seguinte à implantação da Lei Seca,
quando a fiscalização marcava presença nas ruas
e os veículos de comunicação a divulgavam, houve
uma redução (Como evitar que motoristas bêbados
fiquem impunes e continuem a matar no trânsito,
Rodrigo Cardoso, Paula Rocha, Michel Alecrim e
LucianiGomes./STOÊ, nov. 2011. Adaptado)

O álcool ganha poder de sedução por meio de
propagandas direcionados ao público jovem que o
associa a situações de poder; conquista, de belas com·
panhias, velocidade (Como evitar que motoristas bêbados fiquem impunes e continuem a matar no trânsito,
Rodrigo Cardoso, Paula Rocha, Michel Alecrim e Luciani
Gomes./STOÉ, nov. 2017.Adaptado)

A palavra "o", em destaque, substitui a palavra

(A) álcool.

12. {Vunesp - Agente de Segurança Penitenciária- SP/2012) ÉCQrreto afirmar que

(B) meio.

(A)

a palavra a, em destaque, é um pronome e substitui a palavra ruas.

(B}

a forma verbal divulgavam deveria estar no singular, concordando com a palavra comunicação.

{C) jovem.

(D) público.
(E) poder.

(C) a palavra a, em destaque, é um pronome e subs-

titui a palavra comunicação.
Alternativa "a": correta - Substituindo; O
álcool ganha poder de sedução por meio de propagandas direcionadas ao público jovem que associa
o álcool a situações de poder, conquista, de belas
companhias, velocidade.

(D)

a forma verbal divulgavam está empregada cor·
reta mente, concordando com as palavras fiscalização e ruas.

(E) a palavra a, em destaque,

é um pronome e subs-

titui a expressão Lei Seca.

Alternativa "b"- Não associa o meio.
Alternativa "c"- Não associa o jovem.
Alternativa "d"- Não associa o público.
Alternativa "e"- Não associa o poder.

Alternativa "e": correta - Divulgavam a Lei
Seca.
Alternativa na"- Substitui a Lei.

11. (Vunesp - Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária- SP/2012) Leia as orações a seguir;

Alternativa "b"- Concorda com veículos- piural.

I.

Alternativa nd"- Concorda com veiculas~ plural.

Me diga quando _será o aniVersário.

Alternativa "c"- Substitui a Lei.

Pronome

Texto:
WikiLeaks contra o Império
A diplomacia americana levará tempo para
se recuperar da pancada que levou da WikiLeaks. Tudo indica que 250 mil documentos secretos
foram copiados por um jovem soldado em um CO
enquanto fingia ouvir Lady Gaga. Um vexame
para um pafs que gasta US$ 75 bilhões anuais
com sistema de segurança que agrupa repartições e emprega mais de 1 milhão de pessoas, das
quais 854 mil têm acesso a informações sigilosas.
A WikiLeaks não obteve documentos que circulam nas camadas mais secretas da máquina,
mas produziu aquilo que o historiador e jornalista
Timothy Garton Ash considerou nsonho dos pesquisadores, pesadelo para os diplomatas«. As mensagens mOstram que mesmo coisas conhecidas têm
aspectos escandalosos.
A conexão corrupta e narcotraficante do
governo do Afeganistão já é antiga, mas ninguém
imaginaria que o presidente Karzai chegasse a
Washington com um assessor carregando US$ 52
mflhões no bagagem. A falta de modos dos homens
da Casa de Windsor é proverbial, mas o príncipe
Edward dizendo bobagens para estranhos no Quirguistão incomodou a embaixadora americana.

O trabalho da WikiLeaks teve virtudes. Expôs a
dimensão do perigo representado pelos estoques de
urânio enriquecido nas mãos de governos ·e governantes instáveis. Se aos 68 anos o /íbio Muammar
Gaddafi faz-se escoltar por Uma «voluptuosa" ucraniana, parabéns. O perigo está na quantidade de
material nuclear que ele guarda consigo. Os telegramas relacionados com o Brasil revelaram a boa qualidade dos relatórios dos diplomatas americanos. O
embaixador Clifford Sobe/ narrou a inconfidéncia
do ministro Nelson Jobim a respeito de um tumor
na mbeça do presidente boliviano Evo Morales. Seu
papel era comunicar. O de Jobim era não contar.

que, matou-se em 1954. Mesmo condenado pela
Justiça por conta de sua homossexualidade, nunca
falou do caso (Ele comeu uma maçã envenenada.
Conta a lenda que, em sua-l)omenagem, esse é o
símbolo da Apple). (Eiio Gaspan: W1kiLeaks contra
o Império. Folha de 5. Paulo. Adaptado)
13. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário - TJ
- SP/2011) Na passagem do 5.0 parágrafo -O serviço
dessa turma influenciou a ocasião do desembarque
na Normandia e permitiu o êxito dos soviéticos na
batalha de Kursk.- os termos em destaque referem-se
(A) aos códigos alemães.
(B) aos 10 mil ingleses.
(C) aos soviéticos.

(0) a todos os matemáticos.
(E) à equipe da Wikileaks.

Alternativa "b": correta - Está claro no texto:
aos 10 mil ingleses- A vergonha americana pede que
se relembre o trabalho de 10 mil ingleses, entre eles
alguns dos maiores matemáticos do século, que trabalharam em Bletchley Park durante a Segunda Guerra,
quebrando os códigos alemães. O serviço dessa turma
influenciou a ocasião db desembarque na Normandia
e permitiu o êxito dos soviéticos na batalha de Kursk.
Eliminam-se, automaticamente, as alternativas a,
c,dee.

14. Charge:

1

A vergonha americana pede que se relembre
o trabalho de 10 mil ingle~es, entre eles alguns dos
maiores matemáticos do século, que trabalharam em
Bletchley Park durante a Segunda Guerra, quebrando
os códigos alemães. O serviço dessa turma influenciou a ocasião do desembarque na Normandia e permitiu o êxito dos soviéticos na batalha de Kursk.
' Terminada a guerra, Winston Churchill mandoU apagar todos os vestfgios da operação, mantendo o episódio sob um manto de segredo. Ele
só fo(.quebrado, oficialmente, nos anos 70. Com
a palavra Catherfne Caughey, que tinha 20 anos
quando trabalhou em 8/etch/ey Park: "Minha
grande tristeza foi ver que meu amado marido
morreu em 1975 sem saber o que eu fiz durante· a
guerra". Alan Turing, um dos matemáticos do par-
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15. {Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJM
- SP/2011) Imaginando que o pai desse uma resposta
afirmativa à pergunta feita pelo filho, no 1° quadrinho, ele diria, em conformidade com a norma padrão:

{A) Sim, meu filho, eu costumo enganar-se eu
mesmo.
(B) Sim, meu filho, eu costumo enganar eu mesmo.

..•

(C) Sim, meu filho, eu costumo enganar a si mesmo.

(D) Sim, meu filho, eu costumo enganar a mim
mesmo .
(E) Sim, meu filho, eu costumo enganar-se mesmo.

Revisaço"' -língua Portuguesa • Duda Nogueíra

Alternativa "b": correta
O Nota da autora: Questão de pronome e
regência. Ordem direta para facilitar: os envolvidos
se esforçam para ocultar os rastros (objeto direto""'
sem preposição). Lembre-se: os rastros da operaçãO
cabeluda- indica posse do termo anterior.'
Alternativa "a" - dos quais não concorda com
operações cabeludas e não pode se referir a rastros.
Alternativa "c"- que os muda o sentido do texto
tornando os rastros sujeito da oração subordinada se
esforçam para ocultar.
Alternativa "d"- aos quais não concorda com
"operação cabeluda.

,.
Alternativa "d": correta - Pontuação correta,
verbos conjugados no tempo certo e uso correto do
pronome me, nesse caso, substituindo, sendo objeto
indireto: a mim.
Alternativa "a"- Como pronome reflexivo, o se,

Alternativa "e" - onde: ·advérbio d'e lugar ou
pronome relativo equivalente a em que: não faz sentido no texto.

Alternativa "b"- O segundo pronome eu usado
erradamente, o correto é caso oblíquo""' a mim.

17. {Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2011) Assinale a alternativa cujo emprego do pronome está em conformidade com a norma padrão
da língua.

Alternativa "c"- Outro uso errado do pronome
reflexivo SE.

(A) Não autorizam-nos a ler os comentários sigilosos.

Alternativa "e"- Idem letras "a" e "c" pronome
na terceira pessoa compjementando verbo na primeira (costumo).

(8) Nos falaram que a diplomacia americana está
abalada.

neste caso, está na terceira pessoa e pior, antes de eu.

(C) Ninguém o informou sobre o caso Wikileaks.

(O) Conformado, se rendeu às punições.
Texto- A política nunca foi tão cabeluda.
Uma ideia tentadora vem mexendo com a
cabeça de políticos brasileiros - do alto e do baixo
clero, da esquerda e da direita, de diferentes idades
e dos mais variados estados da federação. Trata-se
de uma operação cabeluda, ____ rastros os envolvidos se esforçam para ocultar. Feita entre quatro
paredes, conta sempre com pouquíssimas testemunhas e apresenta risco baixíssimo. Já o resultado é
altamente compensador, segundo os que já participaram dela. E eles nunca foram tantos. No mundo
inteiro, a cirurgia de implante capilar cresceu 50%
entre 2004 e 2008. (Veja, 25.05.2011)

16. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário TJM - SP/2011) Garantindo a coesão e a coerência
do texto, a lacuna deve ser preenchida com
(A) dos quais

(E) Todos querem que combata-se a corrupção.

Alternativa "c": correta - O pronome indefinido ninguém atrai o pronome obliquo átono para
antes do verbo, ocorrendo a pródise: colocação que
antecede o verbo: ninguém o informou.
Alternativa "a" - Não (advérbio de negação}
atrai o pronome obliquo átono: ocorre a próclise: não
I')OS autorizaram a ler.
Alternativa "b"- Não se inicia oração com pronomes átonos. O correto é: falaram-nos que a diplomacia.
Alternativa "d" - Conformado, rendeu-se às
punições. Não se usa pronome oblíquo após a vírgula.
Alternativa "e"- A conjunção integrante atrai o
oblíquo: Todos querem que se combata.

(B) cujos
(C) queos
(0) aos quais os
(E) onde

18. (Vunesp -Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2011) Em: - mamãe está recortando o jornal. ao se substituir o jornal por um pronome, de acordo
com a norma culta, tem-se:

Pronome

(AI recortando-lo.
(B) recortando-o.

(C) recortando-no.

(D) recortando-lhe.
(E) recortando· ele.
>'-n<·c'
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Alternativa "a"- O pronome oblíquo átono lhe
não substitui a expressão porque funciona obrigatoriamente como objeto indireto, adjunto adnominal
ou complemento nominaL
Alternativa "c"- O pronome oblíquo átono o
recebe a forma no quando a forma verbal terminar
em nasal: projetam-n7.
1

Alternativa "b": correta - Recortando (V.T.D.)
o jornal (objeto direto): cabe ao pronome átono o a
substituição do termo o jornal, com função de objeto
direto= recortando-o.
Alternativa "a" - Os pronomes pessoais oblíquos átonos o, a, os, as recebem a forma lo, la, los,
las quando vierem depois de formas verbais terminadas em r, s, ou z, letras que então desaparecem:
vou recortar (r)= recortá-lo, la. Ontem vimos o rapaz:
vimos (s) =vimo-lo.
Alternativa "c" - As formas no, na, nos, nas
ocorrem quando vierem depois de formas verbais
terminadas em m, õe, ão: estudaram a matéria ""
estudaram-na. Pegaram os doces= pegaram-no.
Alternativa "d" - Recortando-lhe: o pronome
oblíquo átono lhe exerce a função de objeto indireto. Não substitui o termo proposto o jornal (objeto
direto).
Alternativa "e"- Os pronomes retos eu, tu, ele,
nós, vós, eles exercem função de sujeito. Só funcionam como complemento, quando vierem após uma
preposição: dei o presente para ele (a ele).

19. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/ 2010) Na frase ... projetamos no futebol um
gosto pela façanha ... a expressão um gosto pela façanha está corretamente substituída, de acordo com a
norma culta, por um pronome pessoal, em
(A) ... projetamos-lhe no futebol ...
(B) ... projetamo~lo .no ,futebol .. .

(C) ... projetamos-no no futebol .. .
(O) ... projetamos-o no futebol. ..

(E)

. projetamo-lhe no futebol. ..

Alternativa "d" - Para evitar a cacofonia {encontro de sons do final de um vocábulo e início de outro,
o que é desagradável de ouvir, suprime-se os final,
desinência da forma verbal e acrescenta-se I ao pronome o= lo.
Alternativa "e"- Além do errada regência, lembre-se: não se retira os quando acrescentamos lhe.

Texto:

Conta-se que, um dia, Sócrates parou diante de
uma tenda do mercado em que estavam expostos
diversas mercadorias. Depois de algum tempo, ele
exclamou: "Vejam quantas coisas o ateniense precisa para viver." Naturalmente ele queria dizer com
isto que ele próprio não precisava de nada daquilo.
Esta postura de Sócrates foi o ponto de partida para a filosofia cínica, fundada em Atenas por
Antístenes - um disdpulo de Sócrates, por volta
de 400 a. C Os cínicos diziam que a verdadeira
felicidade não depende de fatores externos, como
o luxo, o poder político e a boa saúde. Para eles, a
verdadeira felicidade consistia em se libertar dessas coisas casuais e efêmeras. Ejustamente porque
a felicidade não estava nessas coisas, ela podia ser
alcançada por todos.· E, uma vez alcançada, não
podia mais ser perdido. (Jostein Gaarden, O Mundo
de Sofia. São Paulo, Cia. das Letras, 1995)

20, (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2010) Se Sócrates se encontrasse com o Juiz
da Suprema Corte de Atenas, deveria dirigir a ele o
seguinte tratamento:
{A) Vossa Senhoria encontrou a verdadeira felicidade?
(B) Vossa Alteza encontrou a verdadeira felicidade?
{C) Meritíssimo, Vossa Excelência encontrou a verda-

Alternativa "b": correta - O pronome oblíquo
átono o tem função de complemento- objeto direto;
após formas verbais terminadas em r, s, ou z, os pronomes oblíquos o, a, os, as, recebem as formas lo, la,
los, las. Observação: lembrando uma frase célebre de
um ex-presidente da República, ilustra bem a questão
acima: "fi-lo porque qui~lo" (Jãnio Quadro). Correto: fiz
porque o quis. A substituição do objeto direto gosto
pela façanha está correta: a forma verbal perde o s da
desinência plural e o pronome oblíquo recebe o 1=lo.

deira felicidade?
(D} Vossa Majestade encontrou a verdadeira felicidade?
(E) Vossa Magnificência encontrou a verdadeira feli-

cidade?

Alternativa "c": correta - Meritfssimo (m.)
- Vossa Excelência, Meritíssimo Juiz: tratamento

: 144

dirigido a juiz. Vossa Excelência designa a pessoa a
quem se fala (juiz, no contexto}: segunda pessoa,
mas o verbo vai para a terceira pessoa: encOntrou.
Meritíssimo, Vossa Excelência encontrou a verda~
deira felicidade?
Alternativa "a" - Vossa Senhoria: tratamento
dado a diretores de autarquias federais, estaduais e
municipais, funcionários graduados e muito usado
na linguagem comerciaL
Alternativa "b"- Vossa Alteza: tratamento dado
a príncipes, arquiduques e duques.
Alternativa "d"- Vossa Majestade: tratamento
dado a reis e rainhas (Sua Majestade Real) e imperadores {Sua Majestade Imperial).
Alternativa "e" - Vossa Magnificência: tratamento dado a reitores de universidades.
21. (Vunesp- Agente de Segurança Penitenciária
-SP/2009)

Revisaço"'- Língua Portuguesa· Duda Nogueira
à venda. Mais automóveis enfeitados com galões,
mais pessoas com neCessidade urgente de dinheiro.
A estatística: a mortalidade infantil na província
de Buenos Aires subiu 8% em 2001 Tudo isso dó
a ideia de que algo vai muito mal na Argentina. A
população da capital que vive em moradias irregulares aumentou 30% nos últimos dois anos. Tres em
cada quatro argentinos dizem não ganhar o suficiente para cobrir os gostos diários. E, no mesmo
ano em que o P/8 da Argentina cresceu incríveis 8,7%, o mais básico dos indicadores sociais só
piorou no principal província do país. Favelas em
expansão, renda relativa em baixa e bebês morrendo- no mínimo, o governo deveria estar reconsiderando suas políticas econômicas e sociais. A presidente argentina diz que não é o caso. Formulada
por Cristina Kirchner em um Comício da campanha
para as eleições legislativas do próxir.w domingo,
eis a frase: uEncontramos o caminho e devemos
segui-/o e aprofundá-lo". (Veja, 24.06.2009)

L Quando ___ em perigo, o marido foi ao pronto-socorro.

22. {Vunesp- Oficial de Justiça- TJ -'SP/2009) A
expressão Tudo isso, em destaque no texto, ~efere-se

1!. Com a suspeita de envenenamento, o delegado
interrogou a mulher e ela não _____ nada.

(A) à quantidade de automóveis postos à venda na
capital argentina.

(A) viu se ... omitiu-lhe

(B) ao índice de 8% de mortalidade infantil vivenciado no país.

(B) viu-se ... omitiu-lhe
(C) se viu ... o omitiu
(D) si viu ... omitiu-o
(E) se viu ... lhe omitiu

(C) aos problemas do país, citados anteriormente no
parágrafo.
(D) ao estado das coisas na Argentina, tomados
numa perspectiva positiva.
(E) aos dados auspiciosos da economia argentina,
previamente apontados.

Alternativa "e": correta
Quando é advérbio de tempo e atrai o pronome
oblíquo: quando se viu. Eliminadas a, b e d.
O advérbio não atrai o pronome oblíquo que
substitui o objeto indireto de omitir: não lhe omitiu. Eliminada c.
Texto- Um tango para lá de desafinado.
Uma imagem, uma constatação, uma estatística e uma frase resumem o estado das coisas na
Argentina. A imagem: pedreiros acrescentando
mais um andar às lajes das favelas de Buenos Aires.
Enquanto a atividade da construção civil em geral
está em queda, as precárias villas portenhas não
param de crescer- na falta de espaço, para cima.
A constatação: a quantidade cada vez maior de
galões de água expostos sobre carros estacionados, prindpalmente na periferia da capital argentina. Este é o sinal convencionado pelos proprietários para anunciar que seus veículos usados estão

Alternativa "c": correta - Refere-se ao crescimento das favelas, os galões d'água em cima de carros, estatísticas alarmantes, etc
Alternativa "a" - Não é só a quantidade de
automóveis à venda que está em tudo isso.
Alternativa "b" -0 índice de mortalidade infantil é apenas um dos itens mencionados.

Alternativa "d"- Ao estado das coisas na Argentina, mas não numa perspectiva positiva.
Alternativa "e" -Não há dados auspiciosos da
economia e os 8,7% são mencionados bem depois.
Texto:
O casamento infeliz da corrupção com cumplicidade e a resultante crise de autoridade na vida pública
(com reflexos em toda sociedade, inclusive na família)
trazem à tona a questão da moralidade. (Não estou

t'ronome

usando, de propósito, a palavra ética: a pobre anda
humilhada demais.) Não se confunda moralidade com
moralismo, que é filho da hipocrisia. Moralídade faz
parte da decência humana fundamental. Dispensa teo~
rias, mas é a base de qualquer convívio e ordem social.
Embora não necessariamente escrita, está contida tam~
bém nas leis tão mal cumpridas do pais. Todos a conhecem em seus traços mais largos, alguns a praticam.
Moralidade é compostura. É exercer autoridade
externa fundamentada em autoridade moral. É fiscalizar rigorosamente o cumprimento das /eis sem ser
policialesco. É respeitar as regras sem ser uma alma
subalterna. Moralidade pode ser difícil num paíS onde
o desregramento impera. Exige grande coragem dizer
não quando a tentação (de roubar, de enganar, ou de
compactuar com tudo isso) nos assedia de todos os
lados, também de cima. Num governo, é o oposto de
assistencialfs.mo, quecjá alguns trocados aos despossuídos, em lugar de emprego e educação, que lhes devolveriam a dignidade. É lutar pelo bem comum, perseguindo e escancarando a verdade mesmo que contrarie
grandes e vários interesses. (Lya Luft, Veja, 20.09.2006)

___ _______
,

23. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário - TJ ·
- SP/2008) Em- Todos a conhecem em seus traços
mais largos, alguns a praticam. ~ os pronomes em
destaque referem-se
(A) ambos ao termo moralidade.
(B) aos termos ética e moralidade, respectivamente.
{C) ambos à expressão decência humana fundamental.

referência do discurso é a 1.a pessoa do plural, o que
se confirma pelo emprego do pronome nos. Alterando-se essa referência para a 3.3 pessoa do plural, em
norma culta, obtém-se: Exige.grande coragem dizer
não quando a tentação
(A) assedia eles de todos os lados.
(B) lhes assedia de todos os lados.

(C) vos assedia de todos os lados.
(0) assedia você de todos os lados.
{E) os assedia de todos os lados.

Alternativa "e": correta - Nos: pronome oblf~
quo átono - primeira pessoa do plural. Função de
objeto direto na frase original. Os: pronome oblíquo
átono -terceira pessoa do plural. Função de objeto
direto.
Alternativa "a" - Os pronomes retos só podem
exercer função de suje"ito.

Alternativa "b" - O verbo assedia·r é transitivo
.
direto, não admite LHE.
Alternativa "c"- Vos: pronome pessoal oblíquo
átono, correspondente ao prOnome reto da segunda
pessoa do plural, vos.
Alternativa "d"- Você: pronome de tratamento
de terceira pessoa, usado com as flexões verbais de
terceira pessoa, (tratamento familiar, íntimo).

(D) aos termos corrupção e ética, respectivamente.

Texto:

(E) ambos ao termo ética.

Alternativa "a": correta - Basta substituir
para se certificar: Moralidade faz parte da decên~
da humana fundamental. Dispensa teorias, mas (a
mora!idàde) é a base de qualquer convívio e ordem
social. Embora não necessariamente escrita, está
contida também nas leis tão mal cumpridas do país.
Todos a conhecem (a moralidade) em seus traços
mais largos, alguns a praticam (a moralidade).
Alternativa "b"- Não se refere à ética.

Num governo, é o oposto de assistencialismo,
que dó alguns trocados aos despossuldos, em lugar
de emprego e educação, que lhes devolveriam a
dignidade. lutar pelo bem comum, perseguindo
e escancarando a verdade mesmo que contrarie
grandes e vários interesses.

t

25. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2008) A palavra que aparece três vezes no trecho,
sendo que,

Alternativa "c" - Não há relação com a expres-

(A) na primeira ocorrência, é pronorÍle relativo; na
segunda, conjunção subordinativa; e, na terceira,
conjunção coordenativa.

Alternativa "d"- Não se refere à corrupção e à

(8) nas três -ocorrências, trata~se de pronome rela·
tivo, cuja função sintática é de sujeito.

são.
ética. '

Alternativa "e"- Não se referem à ética.
24. (VÚnesp -Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2008) "Exige grande coragem dizer não quando
a tentação (de roubar, de enganar, ou de compactuar
com tudo isso) nos assedia de todos os lados" Na frase, a

(C) nas duas primeiras ocorrências, trata-se de pronome relativo e, na última, forma uma locução
conjuntiva concessiva com a palavra mesmo.
(0) nas duas primeiras ocorrências, trata-se de conjunção subordinativa e, na última, pronome relativo.
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(E) na primeira ocorrência, trata-se de pronome
relativo e, nas outras duas, conjunção subordina-

tiva causal e consecutiva, respectivamente.

Alternativa "c": correta
... que dá"" o qual: pronome relativo. Eliminada
alternativa d.

... que lhes devolveriam: os quais: pronome relativo. Eliminadas alternativas a e e.

*'

mesmo que: conjunção concessiva, equivale a
embora. Eliminada alternativa b.

•

Texto:

Alternativa "c" - Necessário: adjetivo grafado
corretamente. Este: pronome adjetivo demonStrativo está empregado corretamente com a função de
sujeito da forma verbal é.
,_,
Alternativa "e" - Atualizar e nosso - palavra
(verbo) e pronome (possessivo) estão, TEi'Spectivamente, grafados e empregados corretamente.
27. (Vunesp - Escrevente Técnico JudiciáriO - TJ
- SP/2008) Considerando o tratamento expresso

em Prezado Senhor, se o remetente optasse por um
pronome de tratamento mais formal, concordando
com essa expressão, o início do 3° parágrafo deveria
assumir a seguinte redação:
{A) É importante que Vossa Excelência mantenha

todos os seus dados ..
Prezado Senhor,
Confirmamos o cadastro do seu currfcu!o.

(8} É importante que Sua Excelência mantenha

todos os vossos dados ...

zado por nosso departamento de Recursos Humanos.

(C} É importante que Vossa Senhoria mantenha
todos os seus dados ..

É importante que você mantenha todos os

(0} É importante que Sua Senhoria mantenha todos

O seu currlcu!o jó está disponível para ser anali-

seus dados sempre atualizados. Este é um dos critérios mais importantes para nossa avaliação. Para
tanto, tenha sempre consigo os dados abaixo, para
qve sempre que necessório você possa atualizar
seu currículo.

26. (Vunesp -Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2008) No texto, uma palavra está grafada incor-

retamente e um pronome está mal empregado. Trata-se, respectivamente, de
(A) abaixo e você.
(8)

Recursos e seu.

(C}

necessário e Este.

(0} analizado e ~onsigo.

{E) atualizar e nosso.

Alternativa "d": correta - Substantivo análise -adjetivo analisado. Verbo analisar: quando a
palavra primitiva é grafada com s, todos os seus derivados também o são. Consigo: pronome reflexivo e
representa o sujeito do verbo. Exemplo: os meninos
trouxeram a bola consigo. No caso da questão, tenha
sempre com você:
Alternativa "a" -Abaixo: grafado corretamente.
Você: pronome pessoal empregado corretamente
como sujeito.
Alternativa "b" - A palavra recursos está grafada
corretamente; seu: pronome adjetivo empregado corretamente, concordando em gênero e número com o
substantivO o qual designa= currículo {objeto possuído}.

os vossos dados ..
(E) É importante que Vossa Eminência mantenha
todos os seus dados ...

Alternativa "c": correta- Vossa Senhoria: tratai
menta forma! para oficiais, funcionários graduados e1
usado na linguagem comercial.
.,.. Dica- Para se dirigir à pessoa: Vossa; para se
referir a ela: Sua. Quanto à concordância do verbO,
sempre na terceira pessoa. Substitua o pronome de
tratamento por você (s) para facilitar.
Alternativa "a"- Vossa Excelência: pronome de
tratamento para altas patentes T!'ilitares, ministros;
presidente da república, pessoas de alta categoria.
Alternativa "b" - Sua Excelência: tratamento=
comentado em o; seus dados.
Alternativa "d"- Sua Senhoria: tratamento diri~
gido a oficiais até coronel, funcionários graduados,
pessoas de cerimônia; seus dados.
Alternativa "e" -Vossa Eminência: tratamento
a cardeais.
Texto:
O empobrecimento da nossa sociedade provo~
cou uma diminuição crônica dos investimentos em
educação em nosso país e, por causa disso, houve
nítida piora da qualidade do ensino público. Essa
queda se acentuou nos últimos 3D anos, ea educação
pré-universitária f01: com certeza, a mais prejudicada.
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Pronome
Éconsenso que o acesso ao conhecimento é fator
fundamental para inclusão e transformação social.
Assim, mais do que nunca, todos os brasileiros devem
ter acesso à educação, desde a mais tenra idade até a
profissionalização, seja esta de que nível for.

{A) Bem-vindos. Enfim vocês chegaram. Respirem
fundo. Sorriam. Deixem suas preocupações de
lado. Recebam o melhor que esse mundo tem a
lhes oferecer, afinal de contas, vocês merecem.
Entrem e sintam-se em casal

No caso brasileiro, contudo, é preciso ir além
desse consenso. Tendo em vista os graves problemas sociais que vivenciamos atualmente, não
basta apenas educar até o estágio profissionalizante. É necessário discutir que tipo dP profissionalização devemos promover.

(B) Bem-vindo. Enfim vocês chegaram. Respirem
fundo. Sorriem. Deixem S\Jas preocupações de
lado. Recebam o melhor qLe esse mundo tem a
lhes oferecer, afinal de contas, vocês merecem.
Entram e sintam-se em casal

São tantas as carências, que a formação profissionalizante deve ir além da capacitação técnica.
(Marcos Bou/os, Folha de S. Paulo, 21.08.2006)
28. {Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2008) Em- ... seja ~-~ta de que nível for.- o pronome esta refere~se a

(AI transformação.
(B)

educação.

(C)

tenra idade.

(D)

inclusão.

(E)

profissionalização.

fundo. Sorriam. Deixam suas preocupações de
lado. Recebam o melhor que esse mundo tem a
lhes oferecer, afinal de contas, vocês merecem.
Entre e sinta-se em casa!
(D) Bem-vindos. Enfim vocês chegaram. Respire
fundo. Sorriam. Deixam suas preocupações de
lado. Recebam o melhor que esse mundo tem
a lhe oferecer, afinal de contas, você merece.
Entrem e sinta-se em casal
(E) Bem-vindo. Enfim vocês chegaram. Respirem
fundo. Sorriam. Deixem suas preocupações de
lado. Recebem o melhor que esse mundo tem a
lhes oferecer, afinal de contas, vocês merecem.
Entram e sintam-se em casal

Alternativa "e": correta - Façamos a substituição no trecho: Assim, mais do que nunca, todos
os brasileiros devem ter acesso à educação, desde a
mais tenra idade até a profissionalização, seja esta
(a profissionalização) de que nível for. Eliminam-se,
assim as outras alternativas.
~ o'ica- Para retomar elementos:

Este {a}""' retoma elemento mais próximo do pronome.
Aquele (a) ""' retoma elemento mais distante do
pronome.
29. (Vunesp-EsCreventeTécnicoJudiciário-TJSP!
2007) Passe o pronome você do trecho para o plural,
faça todas as adequações Hnguísticas decorrentes
dessa alteração e assinale a alternativa correta.

1

{C) Bem-vindos. Enfim vocês chegaram. Respire

t

~
:V

B<m-,;odo
Enfim você chegou./
Respire fundo.
Sorria.
Deixe suas preocu'paçiies de lado.
ceba o melhor que esse mundo ~'m
a lhe· oferecer, afinal de contas,
você merece.

~~=-==-ca;·~

~

(Revista Diva,2006)

Alternativa "a": correta- A alternativa está correta, conforme a proposta e feitas todas as adequações linguísticas necessárias.
Alternativa "b"- bem vindos; sorriam {vocês);
entrem (vocês).
Alternativa "c" - respirem (vocês); deixem
(vocês}; entrem (vocês); sintam-se.
Alternativa "d" - respirem (vocês}; deixem
{vocês); lhes (plural); vocês; sintam-se.
Alternativa "e"- bem-vindos; recebam (vocês);
entrem (vocês).
Observação: na opção correta todas as formas
verbais estão flexionadas na terceira pessoa do
imperativo afirmativo plural.
30. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário - TJ
- SP/2007) Você enviou uma correspondência ao
Presidente da República. Assinale a alternativa com o
texto correto, de acordo com a norma culta.
{A) Meritíssimo, é inadmissível que o Brasil detenha
os piores rendimentos em educação. Se as autoridades não reverem os programas educacionais,
o futuro do país estará comprometido.
{B) Excelência, é inadmiscível que o Brasil detém os
piores rendimentos em educação. Se as autoridades não revirem os programas educacionais, o
futuro do país estará comprometido.
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(C) Excelência, é inadimissfvel que o Brasil detenha

os piores rendimentos em educação. Se as áutoridades não reverem os programas educacionais,
o futuro do país estará comprometido.
(D) Excelência, é inadmissível que o Brasil detenha

os piores rendimentos em educação. Se as autoridades não revirem os programas educacionais,
o futuro do país estará comprometido.
(E} Prezado Senhor, é inadmissível que o Brasil
deteem os piores rendimentos em educação. Se

as autoridades não revirem os programas educacionais, o futUro do país estará comprometido.

Alternativa "d": correta - Texto correto, de
acordo com a norma culta da língua portuguesa.

Alternativa "a" - Meritíssimo - errado= pronome de tratamento (de grande mérito, digníssimo)
dado a juízes de direito; forma verbal correta do
verbo rever, no futuro 'do subjuntivo: revirem (terceira pessoa do plural).
Alternativa "b" - inadmissível (adjetivo: que
não se pode admitir); detenha, no presente do subjuntivo do verbo deter.
Alternativa "c" - inadmissível (adjetivo); revirem.
Alternativa "e"- Senhor- no Brasil, tratamento
em forma de cortesia, respeito. Prezado senhor errado"" forma de tratamento geralmente usado em
cartas comerciais e dirigidas a pessoas como forma
de respeito, cortesia. É também usada por superiores
dirigindo-se a seus inferiores, como forma de evitar
intimidades e manter dlstãncia; detenha, no presente do modo subjuntivo (verbo deter).
31. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2007) A substituição das expressões em destaque por um pronome pessoal está correta, nas duas
frases, de acordo com a norma culta, em:
Alternativa "a" -1. A concorrência promove o
interesse da sociedade./ A concorrência promove-o.

11. Aqueles que defenderão clientes. I Aqueles
que lhes defenderão.
Alternativa "b" -1. O governo fundou escolas de
direito e de medicina./ O governo fundou elas.

11. Os graduados apenas ocasionalmente exercem a profissão. ./ Os graduados apenas ocasionalmente exercem-la.
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Alternativa "d" -1. Os advogados devem
demonstrar muitos conhecimentos. Os advogados
devem demonstrá-los.

i

!\. As associações mostram à sociedade o seu
papel./ As associações mostram-lhe o seu papel.
Alternativa "e" -1. As leis protegem os monopólios espúrios. I As leis protegem-os.

11. As corporações deviam fiscalizar a prática profissional. I As corporações deviam fiscalizá-la.
)~ ·.;,.,A,Ç(,fo)~.)W#:yt/

Alternativa "d": correta- Demonstrar é transitivo direto: demonstrá-los; mostrar é transitivo direto
e indireto e o termo destacado é objeto indireto:
mostram-lhe.
Alternativa "a" - Defender é transitivo direto:
Aqueles que os defenderão.
Alternativa "b" - Fundar é transitivo direto: O
governo as fundou ou O governo fundotJ-as./ ocasionalmente (advérbio de tempo atrai o ob,líquo) a
exercem.
Alternativa "c"- Mencionar é transitivo direto:
mencioná-los.
Alternativa "e"- Protegem-nos.

Texto:
As projeções sobre qual impacto o aquecimento global terá em relação à saúde das pessoas
ainda são pouco precisas, princípalmente qw;:mto
à incidência de doenças. Mas uma coisa é certa: a
maior frequéncia de eventos cfimátícos extremos,
como secas e inundações, vai deixar populações,
cujo destino será incerto, em situação de fragilidade ainda maior. Oproblema é que os estudos são
pouco especfficos sobre os pafses onde ocorrerão as
maiores alterações climáticas. Sabe-se apenas que
esses fugares sofrerão com o aumento das ondas
de calor e das doenças respiratórias.
Previsões sobre desnutrição, aumento de
moléstias ligadas à água, como diarreias, são
genéricas. Não há dúvidas de que haverá esse
impacto na população, mas exatamente quando,
onde e como não se sabe. (0 Estado de São
Paulo, OZ04.200Z Adaptado)

Alternativa "c" -1. Torna os graduados mais cultos./ Torna-os mais cultos.

32. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2007) Assinale a alternativa em que está correto,
de acordo com a norma culta, o uso do pronome, em
destaque.

11. É preciso mencionar os cursos de administração. IÉ preciso mencionar-lhes.

(A) Os conflitos pelo uso da água tendem a se multiplicar. Aquilo trará mais problemas às pessoas.

I
I

Pronome

(8) O setor doméstico é responsável por 30% do
consumo da água, onde à indústria cab-em 18%.
(C) Este ano de 2007 será decisivo para aumentar a
conscientização quanto ao meio ambiente.
(0} O Brasil, ~os recursos hídricos são imensos,

terá de economizar água.
(E) 1O país dispõe de 48,3 mil metros cúbicos anuais
1 de

água por habitante, segundo as estatísticas, e
aquelas são confiáveis.

Alternativa "c": correta - Este se refere ao
tempo presente (ano em que o texto foi publicado: 07/04/2007). Classifica-se como pronome adjetivo demonstrativo.
Alternativa "á"- Errado- As duas orações num
só perfodo, tem-se: os conflitos pelo uso da água tendem a se multiplicar e isso trará mais problemas às
pessoas. Isso: pronome demonstrativo anafórico retoma a ideia citada no período anterior.

Alternativa "b"- O setor doméstico é responsável por 30% do consumo da água, quanto à indústria
cabem 18%.

Alternativa "d"- O Brasil, cujos recursos hídricos são imensos= Os recursos são imensos.

Alternativa "e" - O país dispõe de 48,3 mil
metros cúbicos anuais de água por habitante,
segundo as estatísticas, e estas (as estatísticas) são
confiáveis.
.
33. (TJ SP-Ofidal de Justiça- TJ SP/1999} "O nosso
símbolo de versatilidade põe todos os outros no bolso"
(Isto t, 16/9/98}. Morfologicamente as palavras são:
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2.FCC
Trecho para a próxima questão.
"Se o vento assobiava ao. passar por frestas e
gafhos, se gotas caíam ritmicamente dos fofhas, os
homens procuravam imitar esses sons, criando os
instrumentos capazes de fozê~lo." (Marcefo Gleiser.
Folha de S. Paulo, Mais!, 23 de agosto de 2009, com
adaptações)

34. (FCC - Agente Penitenciário - BA/2010) A
forma verbal grifada acima poderá ser corretamente
substituída, sem alteração do sentido original, por:
(A) imitar os sons ouvidos na natureza.
(B) afastar fenômenos naturais violentos.

(C) conviver com os perigos da natureza.

(D) celebrar nas cavernas uma boa caça.
(E) desenvolver habilidades musicais e artesanais.

Alternativa "a": correta - Substitua: Se o vento
assobiava ao passar por frestas e galhos, se gotas
caíam ritmicamente da~ folhas, os homens procuravam imitar esses sons, criando os instrumentos

capazes de imitar os sons da natureza,
Alternativa "b"' - Não são citados fenômenos
violentos.

Alternativa "c"- Não há perigos.
Alternativa "d"- Não há celebração.
Alternativa "e"- Não se refere a habilidades.

(A) pronomes indefinidos
(B) artigo~ indefinidos
(C) pronomes demonstrativos

(0) advérbios
(E) pronomes relativos demons-trativos

3.FUNRIO
35, (Funrio- Agent~ Penitenciário Federal/2009)
Sonho meu, sonho meu
Vai buscar quem mora longe, sonho meu.
Vai mostrar essa saudade, sonho meu

Alternativa "a": correta - Pronomes indefinidos: possuem sentido vago.

Alternativa "b"- um, uma e suas variações.
Alternativa "c"- este, aquele, isto e suas variações.

Alte"'!a6Va "d" - Advérbios indicam, normalmente, circunstâncias do verbo e, também, intensidade do adjetivo ou substantivo.
Alternativa "e" - Ou demonstrativos, ou relativos (que, quem, onde, o qual, cujo etc.)

Com a sua liberdade, sonho meu
No meu cé~ a estrelo-guia se perdeu
A madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu.
A letra de Dona lvone lara emprega o pronome
possessivo à direita do substantivo ~sonho" com o
objetivo de
fA) criar um efeito estilístico original no português.
(B) designar um hábito polissêmico de colocação.
(C) indicar uma aproximação individual pejorativa.

•'
"

i'~
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(D} dar ênfase ao

pronome no sintagma "sonho meu".

(E) acentuar um sentimento de polidez e deferência.

(A) As pessoas que participaram do debate, gosta·
ram. pronome relativo
(B} Temos que acabar com essa desorQ~m·. preposição
(C)

Que medida o Governo vai tomar? pronome
adjetivo interrogativo

(0)

Que cela você entrou! Pronome s\lbstantivo
indefinido

Alternativa "d": correta- Enfatiza a posse: meu.
Alternativa "a"- Não há efeito estilístico.
Alternativa "b"- Não há polissem ia (vários significados).
Alternativa "c"- Não é pejorativo.
Alternativa "e"- Não acentua tal sentimento.

4.FGR
36. (FGR- Agente de Segurança PenitenciáriaMG/2007) A colocação do pronome oblíquo átono

----------

Alternativa "d": correta- Advérbio de intensidade.
Alternativa "a"- As quais.
Alternativa "b"- Temos de acabar. Que "" de:
preposição.
Alternativa "c"- Qual medida?

está CORRETA em:
(A) Nunca arrepender-me-ei disso.

S.FGV

(B) Ela tinha sentado-se a meu lado.

·---·--------39. (FGV- Agente Penitenciário- MA/2013) Assinale a alternativa em que o pronome relativo sublinhado tem seu ant"ecedente incorretamente indicado.

{C) Em se tratando de caso grave, procura-me.
(D) Garoto, nos diga tudo o que viu.

Alternativa "c": correta - Preposição + gerúndio= pronome entre os ~ermos.
Alternativa "a"- Nunca me arrependerei.
Alternativa "b"- Ele tinha se sentado.
Alternativa "d"- Diga-nos.
37. (FGR- Agente de Segurança Penitenciária MG/2007) Toda pessoa deve responder pelos seus

crimes cometidos. A palavra destacada é:
(A) Pronome adjetivo indefinido.
(8) Pronome substantivo indefinido.
(C) Pronome substantivo demonstrativo.

(A) "O projeto consiste em um complexo prisional
suspenso no ar, o ~ em teoria dificultaria as
tentativas de fuga ..." I o.
(B} "... devido à altura potencialmente fatal de ump
queda e à visibilidade ~ o fugitivo teria aqs
olhos dos pedestres na parte de baixo"./ queda.
(C) "A cadeia ainda teria espaços para manter um
campo de agricultura, onde os detentos poderiam trabalhar..." I campo.
(O} "...o teórico social Jeremy Betham projetou uma
instituição ~ manteria todas as celas em um
local circular..." I instituição.
(E) "Outra solução criativa foi Pensada e realizada na
Austrália, onde um centro de detenção foi elaborado ..." I Austrália.

(0) Nenhuma alternativa acima é correta.

Alternativa "a": correta- Toda= qualquer e está
ao lado do substantivo pessoa""' pronome adjetivo.
Alternativa "b"- Não substitui um nome e por
isso não é pronome substantivo.
Alternativa "c" - Não é substantivo e nem
demonstra.
Alternativa ''d"- A alternativa a está correta.
38. (FGR - Agénte de Segurança Penitenciária
- MG/2007} Assinale a alternativa na qual o "QUE"

NÃO está "classificado corretamente:

Alternativa correta: letra "b"- Ordem direta: o
fugitivo teria aos olhos a altura e a visibilidade. Não
se refere à queda.
Alternativa !~a"- O (isso) +que (o qual) = pronome demonstrativo + pronome relativo. Ordem
direta: Isso (o) dificultaria as tentativas.
Alternativa "c"- Os detentos poderiam trabalhar na cadeia= onde.
Alternativa "d" - Uma instituição manteria
todas as celas= sujeito.
Alternativa "e"- Um centro de detenção foi elaborado na Austrália= onde (lugar).

Pronome

...............................................
Q!JESTÕES MÉDIAS
1. N!VEL MÉDIO
1.1.FCC
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Jabuti, afirmou: "Entre o poeta e a natureza ocorre
uma eucaristia".
Fazendo-se as alterações necessárias, os elementos destacados acima foram corretamente substituídos por um pronome, na ordem dada, em:
(A) vendê-las- convenceu-o -lhe dar; a

i

(8) vender-lhes- convenceu-lhe- dana-lhe

01. {FCC- Técnico Judiciário- TRT 23/2016) O pro-

nome está empregado corretamente na seguinte
frase redigida a partir do texto:
(A) A técnica da assinatura digital permite proteger

(C) as vender- convenceu-lhe- o daria
(D) vendê-las -lhe convenceu- daria-no
(E) vender-lhes- o convenceu -lhe daria

documentos, porque os atribui uma espécie de
código invioláveL
Alternativa correta: letra "a"

(B) O documento com assinatura digital recebe uma

criptografia assimétrica, conf-erindo-lhe uma
#imutabilidade lógicaff.

O Nota da autora: Trabalhe por eliminação para
ganhar tempo.
1. Vender algo (as terras - V.T.D./0.0.)

{C) Uma maneira de deixar o documento eletrônico

mais seguro contra fraudes é acrescentá-lo uma
assinatura digitaL
(0) Os algoritmos usados na assinatura digital de

documentos lhes tornam mais confiáveis, pois
evitam a adulteração.
(E) A inserção de ,mais "um espaço em um documento com assinatura digital pode invalidar-lhe
definitivamente.

:=

vendê-

-las.
Eliminadas B, C e E;
2. Convenceu alguém (Manoel - V.T.O./OD.) =
convenceu-o.

Eliminada De já encontramos a resposta;

3.... que daria algo a .alguém (a Manoel- V.T.D.I./
0.1.}. Importante: o pronome relativo "queu atrai o
pronome oblíquo= que lhe daria.

------··--------·
Alternativa correta: letra "b"

03. (FCC - Analista Judiciário - Área Judiciária TRT23/2016)0 termo "que" NÃO é um pronome em:

O Nota da autora: Questão de pronome, análise sint~tica e regência.

(A) ... que vai dar no chafariz. (seguíamos primeiro pela

-Conferindo algo {uma "imutabilidade lógicau) a
algo (lhe- pede preposição).

(B) ... que me restava na palma da mão na hora de ir

Alternativa "a" - atribui algo a algo (objeto
indireto)= porque lhes atribui.
Alternativa "c"- acrescentar algo a algo (objeto
indireto)= acrescentar-.lh~.
Alternativa "d"- tornam algo (objeto direto) =
os tornam ou tornam-nos.
DICA
Embora não haja palavra atrativa, devido à fonética {sonoridade), pode-se usar a próclise.
Alternativa "e"- invalidar algo (objeto direto)
=invalidá-lo.
02. (FCC - Analista Judiciário - Area Administrativa- TRT 23/2016} Em 1949, quando o pai morreu,
Manoel herdou suas terras em Corumbá. Pensou Inicialmente em vender~ ma:s a mulher convenceu Manoel a restabelecer raízes no Pantanal.
Por ocasião do lançamento de "O Guardador das
Águas", que daria a Manoel o seu primeiro Prêmio

afeia imponente que vai dar no chafariz.}
para casa. (quantidade de mulungus que me restava na palma da mão)
(C) ... com que afegria eu me abaixava... (Lembro bem

com que afegria eu me abaixava)
(D) ... que por causa da ponta preta ... (estendia a mão

para tocara pequeno grão, que por causa da ponta
preta tinha uma aparência que a mim lembrava
vagamente um olho.)

(E) ... que também é conhecido pelo nome de flor-de-coral. (descobri que mulungu é o mesmo
que corticeira e que também é conheddo pelo
nome de flor-de-coral.}

Alternativa correta: letra "e"
O Nota da autora: A questão gerou dúvidas e os
foram elaborados por mim e a grande
professora lilian Furtado, postados nas redes sociais.
comer:~tários

O ~que" é conjunção integrante e ocorre paralelismo sintático:

Revisaço"" -língua Portuguesa • Duda Nogueira

Í152

Descobri ISTO~ que mulungu ...

... ele conseguiu impedir a triou/acão de perder a
cabeça..
... e fez de tudo para convencer os trjru/antes ...

(e descobri} ISTO- que {o mu!ungu) também ..
O "mulungu" é elíptico do "é conhecido".
Muita atenção ao comando da questão: O termo
"que" NÃO é um pronome.

Alternativa "a" - aldeia que vai dar= a qual pronome relativo.
Alternativa "b"- quantidade que me restava= a
qual- pronome relativo.

Alternativa "c"- com que alegria = com qual
alegria- pronome indefinido.

Fazendo-se as alterações necessárias, os ségmentos grifados acima foram corretamente substituídos por um pronome, na ordem dada, em:
(A) devoravam-lhe- impedi-las- convencer-lhes

(B) devoravam-no- impedi-las- convencer-lhes
(C) devoravam-nos- impedir-lhe- convencê-los

(0) devoravam-lhes - impedi-la -convencê-los

(E) devoravam-nos- impedi-la- convencê-los

Alternativa "d"- o grão que tinha uma aparência = o qual- pronome relativo.
Alternativa correta: letra "e"
04. (FCC - Técnico Judiciário - Area Administra~
tiva- TRT 9/2015)

... desrespeitando interlocutores.
Enxurradas de fotos invadem o espaço virtual ...

... que caracteriza a obsessão pelos "cliques".
Fazendo-se as alterações necessárias, os elementos destacados nos segmentos acima foram corretamente substituídos por um pronome, na ordem
dada, em:

(A) desrespeitando-os- invadem-no- a caracteriza
(B) desrespeitando-lhes- o invadem- caracteriza-lhe
(C) desrespeitando-os -lhe invadem- a caracteriza

{0) desrespeitando-nos- invadem-no -lhe caracteriza
(E) desrespeitando-lhes - invadem-no - caracteriza-a

Por eliminação para ganhar tempo:
-Devoravam alguém =verbo transitivo direto e
termina em "m":devoravam-nos. Eliminadas A, B e O;
-Impedir algo= verbo transitivo dire-l:o e termina
em "r": impedi-la. Eliminada C;
- Convencer alguém = verbo transitivo direto e
termina em "r": convencê-los.

06. (FCC- Técnico Judiciário -Área Administrativa - TRT 2/2014) Nunca precisaram de adjetivos

para distingui-los dos astrolábios ...
A forma pronominal acima,ém negrito, será também encontrada em uma das frases abaixo, quando
o termo nela sublinhado for substituído pelo pronome que lhe corresponde. Essa frase é:
{A) Reconheceram o valor do auxiliar e indicaram Q
jovem para promoção.
(B) Convocou todos os funcionários para agradecer
~a especial colaboração.

Alternativa correta: letra "a"
- desrespeitando alguém (verbo transitivo
direto): desrespeitando-os. Eliminadas B e E;
- invadem algo (verbo transitivo direto terminado em "m"): invadem-no. Eliminada C;
-caracteriza algo (verbo transitivo direto}; carac·
teriza-a.
Importantíssimo: há o pronome relativo que
atrai o pronome oblíquo: que a caracteriza. Eliminada O. A banca foi sim muito gentil ao inserir o pronome "lhe", mas saiba que isso ocorre poucas vezes.

os. (FCC -Técnico Judiciário -Área Administrativa- TRF 3/2014)
As sereias então devoravam impiedosamente
triou/antes.

Qi

(C) O sagaz lutador tem enfrentado seu adversário
com coragem.
(0) Viu o filho da vizinha e não cumprimentou Q
menino pelo seu aniversário.
(E) Sabia que os nadadores estariam lá e realmente
chegou a encontrar os rapazes.

Alternativa correta: letra "e"- O pronome pessoal oblíquo los possui função sintática de objeto
direto (distinguir alguém); o verbo encontrar (transitivo direto) também exige como complemento
o objeto direto: encontrar os rapazes = encontrar
alguém: encontrá-los.
Alternativa "a"- Indicar pede o complemento
objeto direto {o jovem), mas a conjunção e atrai o
pronome oblíquo e resulta na forma e o indicaram.

Pronome
Trecho para questão.

Alternativa "b" - Agradecer a alguém: verbo
transitivo indireto: agradecer-lhes.
Alternativa "c" - Tem enfrentado equivale a
enfrentam. Sugiro que sempre substitua os dois verbos por um para facilitar a classificação do verbo
(quem enfrenta, enfrenta alguém= V.T.O.). Como se
trata de tempo composto (ter+ particípio), a colocação correta1é tem-no enfrentado.
I

.,. Dica:
Nos tempos compostos, formados de um
verbo auxiliar (TER ou HAVER) mais um verbo principal no particípio, o pronome átono se liga ao
verbo auxiliar, nunca ao partieípio. Exemplo: Tinha-me envolvido sem _querer com aquela garota.
Observação: Quando houver qualquer fator de próc!ise, esta será a úni_Ca posição pOssível do pronome
átono na frase, ou seja_, antes do verbo auxiliar. Exemplos: Nós nos havíamos assustado com o trovão. O
advogado não lhe tinha dito a verdade.
Alternativa "d" - Cumprimentar é transitivo
direto, mas o advérbio de negação não atrai o pronome oblíquo: não o cumprimentou.
07. (FCC -Técnico Judiciário -Área Administrativa- TRT 12/2013) A substituição do elemento gri. fado pelo pronome correspondente, com os necessários ajustes, foi realizada corretamente em:
~

{A) que cria laços= que nos crio {em: gostava desse

clima de intimidade que cria laços)
(B) Não impostava~= Não lhe impostava
(C) manejar a lâmina= manejâ-la

(D) tratam o forasteiro= tratam-lo
(E)

espiava o Brasil= espiava-lhe

(...)Se o século XV/ havia sido marcado pelas
grandes descobertas, o seguinte testemunhou
a consequência maior delas: o estabelecimento
de um poderoso cinturão de comércio que ia da
Europa à Asia. "O sonho de ·chegar à China é o
fio imaginário que percorre a história do luta da
Europa para fugir do isolamento~ diz o escritor
canadense Timothy Brook, no livro O chapéu de
Verme er.

Isso determinou mudanças de comportamento e de valores: "Mais gente aprendia novos
línguas e se ajustava a costumes desconhecidosu. O
estfmu/o a esse movimento era o desejo Irreprimível
dos ocidentais de consumir as riquezas produzidas
no Oriente. A princípio refratários ao comércio com
o exterior, os governantes chineses acabaram rendendo-se à evidência de que o comércio significava
a injeção de riqueza na economia local (em especlalsoba forma de toneladas de prata).(...)
(Adaptado de: Marcelo Marthe. Veja, p.
136-137,29 ago. 2012)

Escriturário-BB/2013.2) ~ determinou mudanças de comportamento e de valores ...

08. (FCC -

O pronome grifado evita a repetição, no texto,
da expressão:

(A) o estab<2lecimento de um poderoso cinturão de

comércio.
(B) a primeira onda da chamada globalização.

(C} a derrota em uma guerra contra a França.
(O) o desejo irreprimível dos ocidentais.
(E) a injeção de riqueza na economia local.

Alternativa correta: letra "c"
O Nota da autora: FCC, mais uma vez, exige o
emprego do pronome pessoal junto com colocação
pronominal. Cuidado.

Alternativa correta: letra "a"
O Nota da autora: Questão de pronome e coe-

são textual.

Alternativa "b"- fmpostar algo: verbo transitivo
direto e o advérbio de negação atrai o oblíquo= não
a.impostaYil,.

O pronome demonstrativo isso possui valor
anafórico por retomar ideia(s) dtada{s). Releia o
que mencionado no parágrafo anterior: o (século)
seguinte testemunhou a consequência maior delas:
o estabelecimento de um poderoso cinturão de
comércio qUe ia da Europa à Asia. Outra sugestão é
perguntar ao verbo: o que determinou mudanças de
comportamento e de valores? A resposta, ou seja, o
sujeito é o estabelecimento...

Alte'rnativa "d" - Tratam alguém: transitivo
direto e termina em m: tratam-no.

Alternativa "b" - Não há essa informação no
trecho anteposto ao pronome.

Alternativa "e" - Espiava algo: transitivo direto

Alternativa "c"- Não há essa informação no trecho anteposto ao pronome.

Manejar é transitivo direto {manejar algo) e ter~

mina em!= manejá-la.
Alternativa "a" - Criar é transitivo direto (cria
algo) e o pronome relativo que atrai o oblíquo= que
os cria.

= espiava-o.

I
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Alternativa "d" - Essa informação está posposta ao pronome, descartada facilmente a alternativa porque se trataria de catáfora {cita ideias) e não
é o caso.

1111- Dica - Colocação pronominal: o pronome
indefinido nada atrai o pronome oblíquo.

Alternativa "a"- Quem resolve, f.:;sólve alg?::
resolve-o.

Alternativa "e" -Informação posposta.

Alternativa "b"- Quem ilustra, ilustra algo"".
ilustrá-la.

09. (FCi: -Técnico Judiciário - Administrativa TRT9/21l13) A substituição do segmento grifado por

*'

•

um pronome, com os necessários ajustes, foi reali-

zada corretamente em:
(A) influenciam comportamentos e crenças== influenciam-lhes

(8)

moldaram o pensamento e as ações das civilizações antigas e das nações modernas - molda-

ram-os
(C)

alteram crenças e comportamentos humanos =
alteram-nos

(O) trocarideias:::=

·

Alternativa "c"- Quem incute, incute algo, mas
o verbo termina em r: incuti-lo.
Alternativa "e" - Não corresponde a algo
(objeto indireto): não lhe correspondera. Mais uma
vez há palavra atrativa (o advérbio atrai o oblíquo).
11. (FCC- Técnico Judiciário- AdministrativaTRT 18/2013) A substituição do elemento grifado
pelo pronome correspondente, com os necessários
ajustes, foi realizada de modo INCORRETO em:
{A) contratar iovens efebos- contratar-lhes

trocar-nas

(E) homogeneizar crenças= lhes homogeneizar

(B) não possui mecanismos- não os possui
{C) resolver problemas= resolvê-los
{D) compromete a ~ualidade= compromete-a

O verbo alterar é
transitivo direto (altera algo): exige o pronome oblíquo os. O verbo está conjugado na terceira pessoa
do plural e termina em a= acrescenta-se n.

Alternativa "c": correta

{E) rejuvenescem seus quadros"" rejuvenescem-nos

Alternativa "a" -Influenciar é transitivo direto

Alternativa "a": correta - O verbo contratar
é transitivo direto (contrata alguém) e pede o pro-..!

""influenciam-nos.

Alternativa "b" - Moldar é transitivo direto e
termina, no texto, em m =moldaram-nos.
Alternativa "d"- Trocar é transitivo direto e ter-

nome oblíquo os. O verbo termina em r e assume
forma lós: contratá-los.

Alternativa "b" - Possuir: transitivo direto.
Importante: o advérbio não atrai o oblfquo.
Alternativa "c"- Resolver: transitivo direto e o

mina em r= trocá-las.

Alternativa "e" - Homogeneizar é transitivo
direto e termina em r== homogeneizá-la.

a~

verbo termina em r.

Alternativa "d" -

Comprometer: transitivo

direto.

10. (FCC - Técnico Judiciário - Administrativa
- TRT 112013} A substituição do elemento grifado
pelo pronome correspondente, com os necessários
ajustes, foi realizada de modo INCORRETO em:

Alternativa "e"- Rejuvenescer: transitivo direto
e termina em m: nos.

{A} resolve o problema da vida= resolve-o

12. (FCC - Técnico Judiciário - Administrativa TRT 1812013}

(B} para ilustrar essa perplexidade= para ilustrá-la

L

a cidade acabou por assumir um ar romãntico.

(C} acreditava incutir o ardor= acreditava incuti-lo

11.

muros de pedra que alimentaram as lendas.

(D) Nada superará a beleza= Nada lhe superará

111. costume de os mais velhos contarem casos às
crianças.

(E} não corresponçlera a seu sonho= não lhe correspondera

Alternativa "d": correta- Superar é transitivo
direto: quem supera, supera algo. O complemento
verbal deve ser o pronome pessoal oblíquo a= Nada
a superará ..

A substituição dos elementos grifados nos segmentos acima pelos pronomes correspondentes,
com os ajustes necessários, foi U!alizada de modo
correto em:
{A) a cidade acabou por assumir-lhe - muros de
pedra que lhes alimentaram - costume de os
mais velhos as contarem casos
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Pronome
(B) a cidade acabou poro assumir- muros de pedra
que lhes alimentaram - costume de os mais
velhos contarem-lhes casos
(C) a cidade acabou por assumi-lo- muros de pedra
que as alimentaram- costume de os mais velhos
lhes contarem casos
(O) a cidade acabou por assumi-lo- muros de pedra
que as alimentaram- costume de os mais velhos
as contarem casos
(E) a cidade acabou por assumir-lhe - muros de

pedra que alimentaram-as- costume de os mais
velhos lhes contarem casos

Alternativa "c": correta.
Assumir é transitivo direto: assumi-lo. Eliminadas
alternativas a, b e c.
Alimentar é transitivo direto e o pronome relativo atrai o pronome oblíquo: que as alimentaram. Eliminada e. Resposta encontrada.
Contar é transitivo direto e indireto, no contexto:
os mais velhos lhes contarem casos ou os mais
velhos contarem-lhes casos.
--~----"--------

13. (FCC- TRT 6- Técnico Judiciário- Área Administrativa/2012) Levando-se em conta as alterações
necessárias, o termo grifado foi substituído corretamente por um pronome em:
(A) ao dilacerar os outros= dilacerar-lhes

(8) A l,nveja habita o fundo de um vale== habitá-lo
(C) jamai~ se acende o fogo= lhe acende

(O) serviu de modelo a todos= serviu-os
{E) infectar a jovem Ag]auros =infectá-la

Alternativa "e"- Correta.

O Nota da autora: Caso seja necessário, confira
as dicas de empregos de pronomes pessoais no final
do capítulo.
Infectar é transitivo direto. A jovem Aglouros =
a; o verbo termina em r, deve ser suprimido e acrescentar la.
Alternativa "a" - dilacerar é transitivo direto =
dilacerá-los.

Alternativa "b" - habitar é transitivo direto =
habita-o.

Alternativa "c" - acender é transitivo direto e
o advérbio (de negação ou tempo -já pedida em
prova essa teoria "encontre o advérbio que pode
indicar tempo e negação ao mesmo tempo": jamais
e nunca) atrai o pronome oblíquo= jamais o acende.

Alternativa "d"- servir é transitivo indireto =
serviu-lhes de modelo.

Texto para a próxima questão:
Na reunião em que foi eleito diretor-geral da
Organização para a Alimentação e a AgricU:'tura
(FAO) da ONU, o ex-ministro brasileiro José Gra;iano
da Silva assegurou - com sua experiência de gestor
do programa de combate à fome entre nós - que
esta será sua prioridade: enfrentar esse problema no
mundo, para que até 2015 o número de carentes de
alimentos no planeta, hoje em tomo de 1 bilhão, se
reduza à metade. "É o desafio do nosso tempo~ disse
na ocasião o ex-secretário da ONU, Kofi Anan, lembrando que um dos compficadores dessa questão, "o
protecionismo dos ricos" à sua produção de alimentos,
só tem aumentado. Eisso quando a própria FAO alerta
que os preços desses produtos continuarão a subir nos
próximos dez anos. E que a produção precisará crescer 70% até 2050, para alimentar os 9,2 bilhões de pessoas que estarão no mundo nessa época. Ele alertou
também para os crescentes compra e arrendamento
de terras em outros países, por especuladores de fundos de alto risco de países industrializados.
Tudo acontece num cenário paradoxal. Um
relatório da própria FAO assegura que um terço
dos alimentos produzidos no mundo, cerca de 1,3
bilhão de toneladas anuais, se perde ou é desperdiçado. Os consumidores ricos desperdiçam 222
mifhões de toneladas de frutas e hortaHças- tanto
quanto a produção de alimentos na Africa.
E assim vamos no mundo dos paradoxos. A
produção de alimentos cresce, sobem os preços,
"commodities" transformam-se em garantia para
investimentos, juntamente com a compra de terras
em países mais pobres. Mas não se consegue sair
de perto do número terrfvel de 1 bilhão de famintos
no planeta, 40% da humanidade, vivendo abaixo
da linha de pobreza•.(Trecho com adaptações do
artigo de Washington Novaes. O Estado de S. Paulo,
A2, Espaço Aberto, 1 de julho de 2011)
14. {FCC- TRT -11a Região- Técnico JudiciárioÁrea Administrativa /2012)
E isso quando a própria FAO alerta que os preços
desses produtos continuarão a subir nos próximos dez
anos. Eque a produção precisará crescer 70% até 2050,
para alimentaras 9,2 bilhões de pessoas que estarão no
mundo nessa época.
Considerando-se a maneira como o autor inicia
o segmento transcrito acima, é correto deduzir que
se trata de
(A) crítica ao posicionamento dos países ricos, que
vem dificultando tanto a oferta mundial de ali-
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mentes quanto sua aquisição por preços mais
baixos.
(B} observação que se justifica pela busca de menores preços em um mercado de alimentos sempre
sujeito à concorrência entre países produtores e
países importadores.

(C) certeza de que a atuação da FAO vem sendo
determinante para manter o equilíbrio da oferta

no mercado de alimentos, apesar do constante e
progressivo aumento de preços.

(D) conclusão de que a procura por terras destinadas
à produção de alimentos nos países mais pobres
poderá ajudar a reduzira número de famintos no

mundo.
(E) constatação de que o desafio existente em torno

do necessário aumento da produtividarle agrlcola no mundo todo será de difícil resolução
para a FAO.

Alternativa ua"- Correta.
O Nota da autora: Questão de pronome
demonstrativo e interpretação de texto.

O pronome demonstrativo anafá rico isso retoma
ideias citadas nos períodos anteriores.
Alternativa "b" - Não há menção a preços
menores.
Alternativa "c" - No texto, não há citação do
que seja o trabalho da FAO,o autor apenas cita objetivos e metas a serem alcançados.
Alternativa "d" - Não há informações de que a
produção de alimentos nos países mais pobres poderá
ajudar a reduzira número de famintos no mundo.
Alternativa "e" - Informação correta, mas não
há relação com o pronome demonstrativo isso sublinhado no enunciado.
15. (FCC- TRT -11" Região- Técnico JudiciárioÁrea Administrativa /2012) A substituição do ele~
menta grifado pelo pronome correspondente, com
os necessários ajustes, foi corretamente realizada em:

(A) Duas figuras merecem atenção = Duas figuras
merecem-na.
(B) poderá atingir a purgação- poderá lhe atingir.
(C) dissecando a estrutura- dissecando-la.

(O) provocar compaixão e terror- provocá-las.
(E) mandou organizar as festas = mandou organizar-lhes.

Alternativa "a": correta - Merecer é transitivo
direto e o verbo termina em m = merecem-na.
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Alternativa "b" -Quando houver dois verbos,
substitua-os por um para saber a predicação verbal
{atingirá). O verbo atingir é transitivo direto= poderá
atingi-la.
Alternativa "c" - Dissecar é transitivo direto =
dissecando-a.
Alternativa "d" - Cuidado! Há Npeguinhau de
concordância, pois o segundo substantivo é masculino"" provocá-los.
Alternativa "e"- Organizar é transitivo direto""
organizá-las.
16. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 23/2011)
A tecnologia surgida no século XX beneficiou, em
especial, os amantes da música, tornando possível
ouvir música individualmente com fones de ouvido e
transportar a música com facilidade por meio de aparelhos portáteis, o que transformou a música em uma
diversão de fácil acesso.

Evitam-se as desneCessárias repetições da frase
acima substituindo-se os elementos grifados, respectivamente, por:
(A) a ouvir- transportar-lhe- lhe transformou
(B) a ouvir- lhe transportar- transformou-na
(C) ouvi-ta -transportar-lhe- transformou-a

(O) lhe ouvir- a transportar- tra~sformou·lhe
(E) ouvi-la- transportá-la- a transformou

Alternativa "e"- Correta.
ouvir música: verbo transitivo direto = ouvi-la.
Eliminadas alternativas~!!?. e f!.
transportar a música: verbo transitivo direto ""
transportá-ta. Eliminada alternativa f·

o que transformou a música: verbo transitivo
direto (a), mas há o pronome relativo {que)
atraindo o oblíquo= o que a transformou.
17. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 24/2011) O
emprego dos pronomes de tratamento está inteiramente correto na frase:

{A) A Vossa Excelência, como Membro deste Tribunal, será encaminhado o processo em que devereis anexar vosso Parecer.
(B) Esperamos que V. s.a, aceiteis o convite que ora
lhe fazemos, e que nos honrará com vossa presença nesse evento.
{C) V. Exda., Senhor Conselheiro deste Tribunal,
deverá emitir a orientação a ser seguida por sua
equipe de auxiliares.

Pronome
(D) Solicitamos a vós todos, nobres senhores Deputados, que vos unis a nós em defesa dos direitos
estabelecidos pela Constituição.

11.

(E) É para vós, Vossa Senhoria, que dirigimos nossa
solicitação, no sentido de nossa equipe ser rece~
bida em vosso escritório.

111. O segmento mesmo cônscio do logro poderia

Na frase vejo-~ como eles querem que~ veja,
ambos os pronomes grifados evitam a repetiçáo
da palavra coisas.

ser substituído, com correção e lógica no contexto, por portanto, ciente do enigma.
Está correto o que se afirmã em
(A) I, apenas.

Alternativa "é'- Correta.

(B) I e 11, apenas.

O Nota da autora: Questão de pronome e concordância. Muito cuidado, pois só chega à resposta
através da concordância, já que a gramática admite

(C) I e 111, apenas.

a abreviação (ou abreviatura) de Vossa Excelência
como V.Ex.a ou V.Exa.*

(E) I, li

(D) 11

Na alternativa c, a concordância está na terceira
pessoa: deverá e sua. Correta.
Alternativa "a"- - A Vossa Excelência, como
Membro deste Tribunal, será encaminhado o processo em que deverá anexar seu Parecer.

e 111, apenas.
em.

Alternativa "b"- Correta.
O Nota da autora: Questão de pronome e
semântica {significado das palavras).

Alternativa "b"- Esperamos que V. Sa, aceite o
convite que ora lhe fazemos, e que nos honrará com
sua presença nesse evento.

I.

Correta: sou grato aos óculos.

11.

Correta: não vejo as coisas como são I vejo as
coisas como eles querem que veja as coisas.

Alternativa "d" - Solicitamos a todos, nobres
senhores Deputados, que se unam a nós em defesa
dos direitos estabelecidos pela Constituição.

111. Errada: logro significa fraude, engano.

Alternativa "e" - É para Vossa Senhoria, que
dirigimos nossa solicitação, no sentido de nossa
equipe ser recebida em seu escritório.

Texto para a próxima questão

(Fonte: Manual de Redação da PUCRS pucrs.br/manuafred!tratamento.php

www.

Na na para Glaura
Dorme como quem
porque nunca nascida
dormisse no hiato

Texto para a próxima questão:

entre a morte e a vida.
Dorme como quem

Aos óculos
Só fingem qUe põem o mundo ao alcance dos
meus olhos míopes
Na verdade me exilam dele com filtrar-lhe a
menor imagem.

nem os olhos abrisse
por saber desde sempre
quanto o m~:~ndo é triste.
Dorme como quem

Jó não vejo as coisas como são: vejo-as como
eles querem que as veja.

cedo achasse abrigo

Logo, são eles que veem, não eu que, mesmo
cônscio do logro, lhes sou grato por antecíparem
em mim o Édipo curioso de suas próprias trevas.

dormirei contigo.

que nos meus desabrigos

(José Paulo Paes. Prosas seguidas de Odes
mínimas: S.Paufo, Cia. das Letras, 1992, p.37)

(José Paulo Paes)

18. (FCC .. ,Técnico Judiciário- TRT 14/2011) Leia
atentamente as afirmações abaixo:
I.· No segmento lhes sou grato, o pronome grifado

substitui corretamente, no contexto, a expressão
Aos óculos do título.

...

.•

19, (FCC - TRT sa Região - Técnico Judiciário Area Administrativa /2010) O pronome contigo, na
última estrofe do poema, está empregado
{A) em desacordo com a norma culta, pois o correto
seria ~consigo", já que o poeta se dirige a Glaura
na terceira pessoa do singular- dorme,

r
•

I
I
i
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(B) corretamente, desde que considerado o uso
informal da língua; no uso formal, o mais ade-

quado seria "convosco".
(C} de acordo com a norma culta, pois o poeta diri-

ge-se a G!aura na segunda pessoa do
dorme.

"•

singular~

(D) em desaco\rdo com a norma culta, apenas para
rimar com a palavra abrigo, pois o correto seria
"com você".
(E) corretamente, por ser o único momento do texto

em que é possível assegurar em que pessoa o
poeta se dirige a Glaura.

Alternativa "c": correta -Em primeiro lugar, é
necessário saber o tempo verbal para, depois, descobrirmos qual é a pessoa utilizada no poema. Tempo:
imperativo afirmativo (é uma ordem). Tirado do pre-

todos servidores de seu gabinete, o convite para a
merecida homenagem que desejamos prest<Jr-lhe,
em agradecimento ao vosso valioso auxílio para o
,
andamento de nossos pmjetos sm:fais.
(0) Como estamos com tempo realmente reduzido,
encaminho a vós, Senhor Responsável pelo setór
de entregas deste Departamento, pe'rundo-lhe o
despacho dos produtos com urgência, que sedestina ao pessoal da limpeza destas dependências.
(E} Complementando, como deve ser feito, as informações que se referem ao ato que o Diário Oficial publicou,. de V. S.", na semana passada, é
meu dever informar a V.S.3 de que já está sendo
tomada as devidas providências a respeito.

Alternativa "b"- Correta.

guiar.

O Nota da autora: Questão de pronome, concordância e redação oficial (Manual de Redação da
Presidência da República: www.planalto.gov.br/cciviL 03/manual/manual. htm)

Alternativa "a" - Consigo ê pronome de terceira pessoa e indica reciprocidade.

Na alternativa b, a concordància e o emprego de
todos os pronomes estão corretos.

a

Alternativa "a"- prova de amizade dada ao me
dirigir tão honroso convite, devo·lhe dizer.

sente do indicativo- menos os: tu dormes= dorme
tu. O pronome contigo é da segunda pessoa do sin~

Alternativa "b" - Convosco é usado para
segunda pessoa do plural.

Alternativa "d" -Com você não pode ser usado,
pois é um pronome de'tratamento de terceira pessoa.
Alternativa "e" - Não é o único momento em
que se dirige a ela. Isso ocorre no poema todo.
-~~~----~--------

20. (FCC - TRT - 12• Região - Técnico Judiciário - Área Administrativa/2010) "Esses mesmos
princípios ()aplicam-se às comunicações oficiais: elas
devem sempre permitir uma única interpretação e ser
estritamente impessoais e uniformeS, o que exige o uso
de certo nível de linguagem". As observações acima
estão inteiramente respeitadas em:
{A) Tendo sido convidado para participar junto de V.
$".da festa de encerramento do ano, apesar da
evidente prova de amizade dada ao dirigir-me
tão honroso convite, devo dizer-lhe que, infelizmente não poderei comparecer a tão auspicioso
evento, por ter assumido outro Importante compromisso na mesma data.
(B) Em cumprimento ao despacho de V. Ex. a., publicado nesta data no Diário Oficial do Estado,
encaminhamos-lhe as informações referentes ao
andamento·dos serviços, em consonância com o
cr<.:mograma previamente estabelecido por esta
pasta.

(C) Venho, em nome de toda a comunidade que tenho
a honra de estar representando, enviar a V. Ex.a e a

Alternativa "c" - .em agradecimento ao seu
~

valioso auxílio.

Alternativa "d" - encaminho ao Senhor Responsável pelo setor de entregas deste Departamento.
Alternativa "e" - Já estão sendo tomadas as
devidas providências a respeito.
21. (FCC - TRT- 12" Região - Técnico Judiciário
- Area Administrativa /2010) O emprego dos pronomes de tratamento está inteiramente correto em:
(A) Senhor João das Neves, respeitável representante da Sociedade Amigos e Amigos, queremos
cumprimentár-vos pela gestão que V. Exa. tão
bem tem conduzido neste último ano.
(B) Estamos à disposição de V. Exa. para dar continuidade aos trabalhos que vós encetaram neste
setor, e esperamos fazê-lo tão bem quanto vós
mesmos o fizestes.

(Q É notório que V. Sa. deveis estar sabendo dos
progressos conseguidos por estas pessoas, e por
isso vimos solicitar-vos vossa atenção para uma
situação surgida recentemente.
(O) Pedimos encarecidamente a Vossa Senhoria que
não abandoneis a organização de nossos programas culturais, em nome daqueles que dependem de vosso conhecimento nessa área.
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(E) A Vossa Excelência, nossa prestigiada Em baixa~
dora, dirigimos os votos de que possa cumprir
com êxito sua missão diplomática em região
tão conturbada por conflitos entre nações vizinhas.

Abreviatura
Pronomes
de trata~
Singular
Plural
mento'
Vossa Majes-

ta de

V.M.

VV.M
M.

Usados para

Reis e rainhas.

Fonte: http://www.brasilescola.com/

Alternativa "e"- Correta.
O Nota da autora: Questão de pronome e concordância.
Lembre-se de que a concordância do vtrbo com
os pronomes de tratamento deve ser na terceira pessoa. Facilita se substituir o pronome porvocê(s}.
Vale ler o emprego dos pronomes de tratamento,
às vezes a banca os exige.
Abreviatura
Pronomes
de trataSingular Plural
menta'

Usados para

Você

v.

vv.

Usado para um trata·
mento íntimo, familiar.

Senhor,
Senhora

Sr.,
Sr.•.

Srs.,
sra.s

Pessoas com as quais
mantemos um certo
distanciamento mais
respeitoso

Vossa
Senhoria

Vossa Excelência

v.s.•

Pessoas com um grau de
prestígio maior. Usualmente, os empregamos
v.s•.s em teJd:os escritos, como:
correspondências, oflcios, requerimentos, etc.

V. Ex.a

Usados para pessoas com
alta autoridade, como:
V. Ex.•s presidente da república,
senadores, deputados,
embaixadores, etc.

v.

V.Em.•

Vossa Alteza

V. A.

Vossa Santida de

V. S.

-

Para o papa.

Vossa Reve-

V.Rev.

V.Rev.

rendlssima

m•

m''

Sacerdotes e religiosos
em geral.

Vossa Paternidade

V.P.

VV.PP.

Superiores de ordens
religiosas.

Vossa Mag- V.Mag.• V.Mag.
nificência

Reitores de universi·
dades

VV. A
A.

.,

Alternativa "b" - Estamos à disposição de V.
Exa. para dar continüidade ?~OS trabalhos que foram
encetados neste setor, e esperamos fazê-lo tão bem
quanto você mesmo o fez.
Alternativa "c"- É notório que V. Sa. deve estar
sabendo dos progressos conseguidos por estas pessoas, e por isso vimos solicitar-lhe sua atenção para
uma situaçáo surgida recentemente.
Alternativa "d" - Pedimos encarecidamente a
Vossa Senhoria que não abandone a organização de
nossos programas culturais, em nome daqueles que
dependem de seu conhecimento nessa área.
22. (FCC- Técnico- Área Administrativa- MPU/

2007) uQuando a aranha tece sua teia, ela faz sua teia
com fios muito finos, de modo que os insetos não veem
esses fios, e não conseguem desvencilhar-se desses
fios': Evitam-se as viciosas repetições da frase acima
substituindo-se os elementos sublinhados, respectivamente, por
(A) faz-lhe -lhes veem- deles
(B) a faz. veem eles- dos mesmos
(C) faz ela -os veem- deles
{D) lhe faz- veem-lhes- daqueles

VossaEminência

Em.•s

Alternativa "a" -Senhor João das Neves, respeitável reprPsentante da Sociedade Amigos e Amigos,
queremos cumprimentá~lo pela gestão que V. Exa.
tão bem tem conduzido neste último ano.

Usados para cardeais.

(E) a faz- os veem -deles

Príncipes e duques.
Alternativa "e": correta.
O Nota da autora: Vale lembrar que usamos os
pronomes oblíquos o{s), a(s) se o verbo não exige
preposiçáo e se terminado em r, s ou z, acrescentamos as formas lo(s), la(s) e suprimimos a última
consoante. Verbos terminados em m, ãb e õe pedem
acréscimo da preposição em, resultando nas formas
no(s), na{s). Se o verbo pede preposição, usamos o
oblíquo lhe(s).
Caso seja necessário, consulte as dicas de colocação pronominal no final do capftulo.

1.

Brasil Escola. Disponível em <http://www.brasilescola.com/>. Acesso em 10 out. 2012.

Faz a sua teia: verbo transitivo direto: a faz. Eliminadas alternativas~. f e Q.
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Não veem esses fios: verbo transitivo direto posposto ao advérbio de negação, que atrai o oblí-

quo =não os veem. Eliminada alternativa Q.
desses fios: para evitar repetição (isso se chama
coesão textUal), usa-se deles.

1.2. CESPE

mos dizer nnão": Há outro medo, muito mais profundo, que disfarça e não mostra o medo que tem,
exatamente porque teme tanto que tem medo de
aparentar medo. É o medo que engendra a omissão, o não importar-se com o que ocorra, ou o não
assumir-se em nada. É um medo-fuga. E é, talvez,
o único medo essencialmente perigoso, porque,
estando próximo covardia, nos torna cínicos e,
como tal, nos destroça.

a

23. (CESPE_- Agente Administrativo- DPU/2016)
Seria mantida a correção gramatical do período caso
a partícula "se", em "se beneficiar" (para que consigani se beneficiar de o.utras políticas públicas), fosse
deslocada para imediatamente após a forma verbal

"beneficiar"- escrevendo-se beneficiar-se.

( } certo ( ) errado

Certo- Por não haver palavra atrativa, a partícula
pode ser enclítica ou prodítica.

Trecho para o item.

De acordo com o ranking anual elaborado e
divulgado recentemente pelo Fórum Económico
Mundial, o Brasil saltou de 82. ~para 62." lugar em
~ tratando de redução de desigualdade de gêneros. Tanto a Constituição Federal brasileira quanto
a legislação infraconstitucional ~trabalhista, eleitoral, civil e penal- contêm diversos dispositivos
de proteção à mulher.(...) A mulher e o assédio

moral. Internet: <www.tst.jus.br>(com adaptações).
24. (CESPE- Técnico Judiciário - Área Administrativa - TRT 17/2013) A partícula "se", em "em se
tratando" poderia ser deslocada para imediatamente após a forma verbal Htratando", sem prejulzo
da correção gramatical do texto desde que empregado o hífen.
( ) Certo ( ) Errado

Errado- A regra gramatical é clara: usa-se pródise diante de preposição em seguida de gerúndio.
Exemplos: em se pensando, em se colocando, em se
tratando.

Texto para o item.
Levei anos para aprender, e só fui aprender
nos anos da ditadura, que ter medo não é apenas
tremer de medo ou baixar a cabeça - obediente
e resignado ~, ou dizer "sim" quando quiséra-

Flávio Tavares, Memórias do esquecimento, São Paulo: Globo, 1999, p. 169.
25. (CESPE- Técnico Judiciário - Área Adminis~
trativa - STF/2013) No trecho "o não importar-se
com o que ocorra", é opcional a colocação do pronome "se" antes de "importar-se": o não se importar
com o que ocorra.

Certo - úma observação é necessária: ocorreu
derivação imprópria no emprego do t~rmo não, já
que foi substantivado e não possui função de advérbio. Mesmo assim, o pronome poderia ser deslocado
..utilizando a próclise.
Atenção! a respeito da organização das
estruturas linguísticas e das ideias do
trecho, julgue os itens a seguir.
Dependerá da adesão dos demais ministros o
êxito de um apelo feito pelo presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), para que seja extinta a
prática de esconder os nomes de investigados em
inquéritos criminais na mais alta corte do pafs. Ele
defende que o STF deve livrar~se do costume de
manter identidades em segredo, ou estará contrariando todos os esforços em busca de maior
transparência. Enfatizo o ministro que o bom senso
recomenda a mudança, mesmo que alguns dos
integrantes do Supremo defendam a manutenção
do procedimento adotado em 2010.

t ultrapassado o entendimento de que, ao não
identificar os investigados, o STF estaria protegendo
pessoas que, no desfecho dos processos, poderiam
vir a ser absolvidas ou ter seus casos arquivados.
Por essa norma, os investigados são identificados
apenas pelas iniciais, como se o STF estivesse, de
alguma forma, resguardando acusados de algum
delito. Assegura o presidente que a presunção de
inocéncia não justifica o que define como "opacidade que prevalece no ãmbito dos processos criminais no Supremo". (... ) (Zero Hora, 814/2013).
26. (CESPE- Técnico- Administração- MPU/2013)
No trecho "Enfatizao ministro que o bom senso recomenda a mudança", mantêm~se a informação origina!
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e a correção gramatical do período ao se substituir
~que o" por cujo.
( ) Certo ( ) Errado

Errado.

O Nota da autora: SÍ: os pronomes relativos
que, quem e o{a) qual se referem a termos posteriores e o relativo cujo(a) concorda com o termo posterior e indica posse do anterior, não pode ser substituído. Ganhe tempo:
Que pode ser substituído por o{ a) qual ou os( as)
quais.
Quem pode ser substituído por o(a) qual ou
os(as} quais.
Onde pode ser substituído por em que, no{a}

qual.
O cujo não pode ser substituído por pronome
algum.

27. (CESPE- Técnico- Administração- MPUf2013)
No trecho "justifica o que define~ o pronome "o"
poderia ser corretamente substituído por aquilo.
( ) Certo ( ) Errado

Certo:
~Dica-

O (ou A)+ QUE= pronome demonstrativo+ pronome relativo.

Estudei o que foi necessário= Estudei o {aquilo)
que (o qual) foi necessário.
Justifica o que define = Justifica aquilo que
define. Correto.

Atenção! Julgue o item que se segue, relativo a
aspectos gramaticais e semânticos do trecho.
Os que se arriscam o adivinhar tendem o ser generosas com o governo e respondem que o volume de
impostos é bem menor do que realmente o é.

28. (UNBICESPE- TRT 21a Região- Técnico Judiciário-:- Área Administrativa /2010) Em "'realmente
o é", o pronome átono "o" refere-se ao substantivo
"volume".

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.

(... ) O corte de 125 mil empregos em junho
indica que a esperança de g~adual retomada do
crescimento do mercado de trabalho no curto prazo
era prematura e não deveró se concretiZar. As razões
para esse estancamento encontram-se no comportamento do paio dinâmico da economia mundial,
os países emergentes, cujo desenvolvimento econômico começou a desace/erar- ainda que a partir de
taxas exuberantes de expansão. (Valor Econômico,
Editoria/,6/7/2010, com adaptações).
29. {CESPE - Técnico - Área Administrativa
MPU/ 2010) A O deslocamento do pronome "se"
para imediatamente após a forma verbal "concretizar"- não deverá concretizar-se- não prejudicaria
a correção gramatical do texto.

( ) Certo ( ) Errado

Certo- Não prejudicaria por haver dois verbos.
Se tivéssemos apenas um verbo, prejudicaria: não se
concretiza. O advérbio (de negação) atrai o pronome
oblíquo.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ide ias
do trecho, julgue o item a seguir.
A pobreza é um dos fatores mais comumente
responsóveis pelo baixo nível de desenvolvimento humano e pela origem de uma série de
mazelas, algumas das quais proibidas por lei ou
consideradas crimes. (... ) (Jornal do Brasil, Editorial, 1,77/2010, com adaptações)

30. {CESPE - Técnico - Área Administrativa MPU/2010) A expressão "das quais" pode ser suprimida do período sem prejufzo da correção gramatical ou da coerência do texto.

{ ) Certo ( ) Errado

Certo- Poderia, pois o trecho permaneceria coerente (com sentido) e correto gramaticalmente: algu~
mas proibidas por lei ou consideradas crimes.

( ) Certo ( ) Errado

"

Certo - Basta encaixar o substantivo sugerido:
respondem que o volume de impostos é bem menor do
que realmente o volume é.

1.3. CESGRANRIO
31. (Cesgranrio- Escriturário- 88/2013) A subs,tituiçãodotermo destacado pelo pronome oblfquo
adequado está de acordo com a norma-padrão em:

..

•,
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(A) "Arranje uma dessas listas"- Arranje-lhes

Alternativa "b"- Entender algo= entendê-la.

(8} "fica aqui um convite"~ fica-o aqui

Alternativa "c"- Pensar algo= pensá-lo.

{C} "listando as cem coisas"- Listando-as

Alternativa "e"- Pensamos nela'(li!m algo).'

(D} "Eu prefiro encarar a morte"- Encarar-lhe

(E) "Falta muito ainda"- Falta-o ainda

1.4. VUNESP

I

I

Alternativa correta: letra "c"
O Nota da autora: É fundamental relembrar
que os pronomes oblíquos o(s), a(s) possuem função
de objeto direto (o complemento não exige preposição) e que o pronome lhe exige preposição e pode
possuir função de objeto indireto, complemento
nominal ou adjunto adnominal. Se necessário, vá a
dicas no final do capítulo.

listando as cem coisas: quem lista, lista algo
(V.T.D.) =listando-as.

Alternativa "a" - o verbo arranjar é transitivo
direto= arranje-as.
Alternativa "b" - Opa! Um 'peguinha' clássico
em provas de concursos. Em primelro lugar encontre
o sujeito para evitar erro de classificação sintática. O
que fica? Um convite. Ordem direta (sujeito+ verbo+
adjunto adverbial de lugar, nesse caso- esclareço)""
Um convite fica aqui. Não se substitui o sujeito por
pronome oblíquo.
Alternativa "d" - o verbo encarar é transitivo
direto= é preciso encará-la.
Alternativa "e"- muito é adjunto adverbial de
intensidade e não pode ser substituído por pronome
oblíquo.
32. (CESGRANRIO - Técnico Bancário~Banco da
Amazônia/2013) Está substituído pelo pronome
adequado, de acordo com a norma-padrão, o termo
destacado na seguinte passagem do texto:
(A) "que começou com o apoio do BNDES"- começou-o
(B) "começaria a entender a Amazônia"- entenderlhe
(C) "pensar um novo modelo"- pensar-lhe
(D) "A questão liga a Amazônia" -liga-a
(E) "Às vezes, pensamos na Amazônia" - pensamo-la

Alternativa correta: letra "d" - liga algo =
verbo transitivo direto: liga-a.
Alternativa "a"- O adjunto adverbial não pode
ser substituído por pronome oblíquo.

33. {Vunesp- Escrivão de Polícia- SP/2013) Assinale a alternativa em que a colocação pronominal se
dá em conformidade com a norma-padrâo.
(A) Muito tem debatido-se acerca da relaçâo entre
arquitetura, arte e praticidade.
(B) Ninguém questiona-se a respeito do caráter ori-

ginal da obra de Niemeyer.
(C) Não deve-se esquecer que Niemeyer sempre
teve a colaboração de excelentes engenheiros.
(D) Em Niterói, há um museu que ergue-se como o
cálice de uma flor.
(E) O casal encontrou-se em São Paulo, no Memorial
da América latina.

Alternativa "e": correta - Não há palavra que
atrai o pronome oblíquo, por isso se usa a ênclise.
Alternativa "a"- Muito se tem.
Alternativa "b"- Ninguém se questiona.

-l

Alternativa "c"- Não se deve.
Alternativa "d"- ... que se ergue.

1.5. UEGE

Trecho para a questão:
O conceito de violência: problemas semânticps

Uma das maiores dificuldades no tratamento
da vio!éncia, mais precisamente das ações ditas
violentas, é a imprecisão dos seus contornos
semânticos. Várias são as razões disso. Uma, de
caráter mais psicológico, é que elas são assim
denominadas, com frequência, muito mais pelo
impacto emocional que produzem no imaginário
das pessoas do que por razões objetivas consis~
tentes. Outra razão, de caráter mais filosófico, é
a dificuldade de encontrar um princípio racional
que explíque essas ações, particularmente sob
o impacto emocional dos seus efeitos. Outra, de
caráter mais antropológico, é que a qualificação
das ações como violentas permite desqualificar
seus autores, tornando~os a expressão máxima da
desumanidade, rebaixando-os, equivocadamente,
ao nlvel da animalidade, mundo onde não há lugar
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Pronome

para a violência por não existir nele liberdade,
intencionalidade, nem consciência, todas elas
características da condição humana dos homens.
Se toda palavra é por natureza po/issêmica,
suscetível de múltiplos sentidos, há algumas em
particular que adquirem um sentido tal que lhes
confere um potencial evocativo copaz de provocar
intensas reações racionais ou emocionais nas pessoas. Este parece ser o caso da palavra "violência"
e dos adjetivos correspondentes, cujo poder evocativo faz com que a força do seu sentido seja maior
que a do seu significado. (... ) (PINO, Angel. Violência, educaçáo e sociedade: um olhar sobre o Brasil
contemporâneo. Educação e Sociedade, Campinas, v.28, n. 100, p. 765-766, out. 2007).
34. (UEG - Agente de Polícia - G0/2013) Os itens
"disso" e "este" desempenham, respectivamente,
funções textuais
(A} anafórica e catafórica

(B) catafórica e catafórica
(C) catafórica e anafórica

(D) anafórica e anafórica

Alternativa "d": correta - Os dois pronomes
referem-se a algo que já foi mencionado, por isso
são anafóricos.
Alternativa "a"- Não cita.
Alternativa "b"- Não cotam.
Alternativa "c"- Não dta.

Trecho para a questão.
A 8 de dezembro de 1822, num solene Te De um
celebrado no Recife, o frade carmelita Joaquim
do Amor Divino Caneca, participante da revolta
de 1817 e ativista liberal em Pernambuco, pronunciou discurso de homenagem à Independência e ao
imperador. Estas foram suas palavras: "Debaixo
deste império constitucional que abate o despotismo, rufna das ciências, das artes, dos costumes,
da razão e da /ioerdade, veremos o gênio brasileiro
apresentar prodlgios"- bradou do alto do púlpito
da matriz do Corpo Santo.
Passado um ano, na lançamento de seu jornal
Typhis Pernambucano, a 25 de dezembro de 1823,
o brado de frei Caneca era outro: "Acorda, Pernambuco, do sono profundo e letárgico em que jazes!
Atenta aos verdadeiros interesses, vê o perigo, olha
o medonho nevoeiro que se levanta do Sul e que
vai se desfechar em desastrosa tempestaden. Seis
meses depois, o frade e muitos outros pernambucanas estavam em armas contra o Império.
Pernambuco já havia curado as feridas provocadas pela repressão da tentativa revolucionária
de 1817. Na sua tradição antifusitano e anticofonia/ista antecipara-se à emancipação brasileira,
expulsando o governador português e elegendo
uma junta governativa ndemocrática e independenten em 1821.

36. {UEG- Escrivão de Polícia- G0/2013) Os termos HEstas" e ,;sua" fazem, respectivamente, referência
(A) catafórica e catafórka ·

35. (UEG- Agente de Polícia- G0/2013) Na frase
"Há filósofos e antropólogos que veem a violência

(B) anafórica e anafórica

como uma característica própria do mundo sagrado",
o trecho sublinhado poderia, de acordo com a norma
culta da líng~a, ser s,ubstituído por

(D) catafórica e anafórica

(C) anafórica e catafórica

(A) que a veem
(B) que lhe veem
(C) que veem-lha

{0) que veem-lhe

Alternativa "a": correta - Emprego de pronome pessoal +colocação pronominal: vê algo= a;
que= pronome relativo e atrai o pronome oblfquo:
que a veem.
Alternativa "b"- Não é transitivo indireto.
Alternativa "c"- Não ocorre junção.de objeto
direto e indireto"" lha.
Alternativa "d"- Não é transitivo indireto.

Alternativa "d": correta- Catáfora = cita: Estas
foram suas palavras: "Debaixo deste império constitucional que abate o despotismo, ruína das ciências,
das artes, dos costumes, da razão e da liberdade,
veremos o gênio brasileiro apresentar prodígios";
anáfora = retoma: Pernambuco já havia curado as
feridas provocadas pela repressão da tentativa revolucionária de 1817. Na sua tradição antilusitana e anticolonialista antecipara-se à emancipação brasileira.
Alternativa "a"- O segundo pronome é anafárico.
Alternativa "b"- O primeiro pronome é catafórlco,
Alternativa "cn- Ordem inversa.
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1.6.UFF

(B) "onde se consomem aulas"
{C) "isso exige uma revolução"

Texto para a próxima questão.
A Educação é um processo de acúmulo de

{0)

"a solução é executá-!.2. por cidades"

(E) "Com ela, contaremos todos com uma educação
de base qualificada"

cor.hecimento, não de consumo de aulas. Mas as
salas de aula de NOSSAS faculdades estão pa~

cendo restaurantes, ONDE se consomem aulas.
Pela baixa qualificação dos alunos, o aumento

nas vagas do ensino superior não traró o resultado
desejado. Elas fracassarão como construtoras de
conhecimento de afta nível.
(.. .)

Além de mais vagas em faculdades é preciso
promover uma formação de qualidade para todos
na educação de base. ISSO exige uma revolução,
não apenas um 11 Plano Nacional de Educação,
possivelmente tão irrelevante quanto o I PNE. Esta
revolução só seró possfve/ se fizermos da educação
de base uma questão nacional como já fizemos
com o ensino superior.(•.. )
Um programa como esse pode ser iniciado de
imediato, mas demora a ser implementado em todo
o país, sobretudo por falta de recursos humanos em
quantidade. A solução é executá-LO por cidades.
Pode-se imaginar que o novo quadro incorporaria cem mil professores a cada ano, sendo lotados
em 10 mil escolas, em 250 cidades de porte médio,
atendendo cerca de três milhões de alunos. A revolução se faria de imediato nessas cidades, e em todo
o Brasil levaria 20 anos. Ao longo desse período, o
novo sistema de escolas federais iria substituindo o
sistema tradicional municipal ou estadual. Ao final
de 20 anos o custo total estaria em 6,4 do P/8.
Esta revolução foi iniciada no final de 2003,
em 28 pequenas cidades, e interrompida antes
mesmo de ser implementada. A posse de um novo
ministro pode ser o momento para iniciar a execução dessa proposta que em 2003 recebeu o nome
de Escola Ideal. Com ELA, contaremos todos com
uma educação de base qualificada e teremos a
possibilidade de um sistema de ensino superior de
qualidade, no qual as vagas sejam disputadas sem
discriminação social em vez de oferecidas com discriminação social. Teríamos o bom efitismo, intelectual, com a mesma chance para todos, como no
futebol. E sem mentira. (8UARQUE, Cristovam. O
Globo: 28/01/2012.)

Alternativa "a": correta - O pronome possessivo plural nossas refere-se às faculdades em geral,
elemento fora do texto e entrou como um elemento
complementar aos intratextuals.
Alternativa "b" - Onde - pronome relativo
onde {o lugar em que) refere+se às salas de aula, lugar
em que (onde) se consomem aulas= intratextual:
relacionado à educação- sala de aulas.
Alternativa "c" - Isso - pronome demonstrativo: incide sobre a educação de base mencionada
anteriormente= intratextual (educação de base tema central do texto).
Alternativa "d"- Executá+lo- lo=·pronome
oblíquo átono e objeto direto da forma verbal
executar terminada em r: recebe a forma lo e refere-se ao sujeito um programa, no período anterior
-elemento inserido no texto, portanto, é intratextual.
Alternativa "e" - Com ela - ela"" pronome
pessoal do Cf!SO reto: referente a escola ideal, mencionada anteriormente: o ternio faz parte do tema
central do texto- é elemento intratextual.
38. (UFF- Inspetor de Polícia - RJ/2012) A substituição do pronome relativo em destaque pelo relativo
indicado contraria norma fixada por nossas gramáticas em:
(A) "estão parecendo restaurantes, ONDE se conso-

mem aulas" I EM QUE.
(B)

(C) "está no avanço, PELO QUAL todos que desejem

um curso superior tenham um ensino médio
com qualidade" /ONDE.
(0) "paga a mensalidade dos carentes, QUE, por falta
de bom ensino médio, não ingressam nas públicas" /OS QUAIS.
(E)

37. (UFF -Inspetor de Polícia- RJ/2012) Todos os
pronomes em destaque fazem referência a elementos intratextuais, exceto o seguinte, cujo referente se
encontra fora do texto:
(A) Nas salas de aula de ~ faculdades estão
parecendo restaurantes"

"não está na volta do passado elitista, QUANDO
raríssimos jovens entravam em faculdades" I EM
QUE.

~um

sistema de ensino superior de qualidade,
NO QUAL as vagas sejam disputadas sem discriminação social" /EM QUE.

Alternativa "c": correta - Substituição incorreta: relativo pelo qual = refere-se a coisa ou pes-

Pronome

soa, antecedente= avanço e tem valor substantivo;
pronome relativo onde= pode não se referir a antecedente e pode ser interpretado como: o lugar em
que.
Alternativa "a"- onde e em que se equivalem:
restaurantes onde== restaurantes em que.
Alternativa "b"- O advérbio temporal quando
tem valor relativo, pois se refere <i O antecedente do
passado elitista e pode ser substi~uído pelo relativo
em que com o mesmo valor temporal: roa volta do
passado elitista em que= quando.
Alternativa "d"- Os pronomes relativos que e
os quais se referem a pessoas ou coisas, portanto a
substituição pode ocorrer.
Alternativa "e"- No qual e em que- ambos se
referem a antecedente e são procedidos de preposição= sistema de ensino de qualidade- no (qual} em
+o= no ou em (que).

1.8. UEL
Texto para as próxim~s questões:
Nesse contexto, o grau de complexidade de condutas perpetradas por esses grupos, estruturados e voltados à prática de crimes ~ ocorrem de forma velada,
sob o manto e a aparência de uma pretens.a legalidade
e ~ normalmente, contam com a participação de
agentes públicos e polfticos, impõe a utilização de técnicas especiais de investigação.

40. (UEL COPS - Investigador de Polícia PR/2010) As palavras sublinhadas no parágrafo referem-se, respectivamente, a
(A)

prática -legalidade.

{B) crimes- aparência,
(C)

grupos- crimes.

1.7.UNEMAT

(O)

voltados - legalidade.

- - - - - --------·----

(E} crimes- crimes.

39. (UNEMAT -Investigador de Polícia-MT/2010)
Assinale a alternativa em que o pronome obliquo foi
usado em conformidade com a língua padrão.
(A) Nunca lhe disse antes, mas gosto muito de você.

{B)

Agradecemos por você ter feito-nos este grande
favor.

{C) Não fosse a exiguidade do espaço, a cerimônia

de formatura poderia-se realizar no salão nobre.
(D) Te prepara, meu filho, porque a viagem será

longa e cansativa.

'

Alternativa "e": correta
prática de crimes~ ocorrem de forma velada=
os crimes ocorrem de forma velada. Elin1inadas a,
ced.

Houve paralelismo, confira: voltados à prática de
crimes~ ocorrem de forma velada e~. normalmente, contam com a participação de agentes públicos e políticos= crimes que contam com
a participação. Eliminada b.

(E) Os fortes não abatem-se com as derrotas.

1.9.ACP
Alt~rnativa ''a": correta -A forma verbal disse
(verbo dizer - T.D.l.} pede complemento: disse algo
a alguém; o pronome oblíquo lhe está exercendo a
função de objeto indireto da forma verbal disse e a
negativa nunca o atrai para antes do verbo.

Alternativa "b"- O verbo principal está no particípio (feito): o pronome oblíquo átono virá antes ou
depois do verbo auxiliar (prodítico ou enclítico): ...
ter-nos feito este.. Exemplo de prodftico seguido
de negativa: não nos termos feito este,
Alternativa "c"- Mesódise: poder-se-ia, Verbo .
no futuro.
Altemativa "d"- Não se iniciam frases com pronomes'oblíquos: prepara-te, meu filho.
Alternativa "e" - A locução verbal está precedida de palavra negativa: os fortes não se abatem.

Trechos para a próxima questão.
O Portuguis em Debate
(... )

Mal amparado por escolas que se evadem a
qualquer menção à análise sintática, o brasileiro
nem sempre sabe onde buscar régua e compasso
para disciplinar a língua que fala. O português é
uma en1idade dinâmica, contihuamente alterada
e enriquecida por novas gírias, expressões, pala~
vras importadas, mas essa fluidez não faz dela um
território sem leis. As gramáticas devem cumprir o
papel do esclarecimento do que é correto ou não na
escrita, a exemplo da obra de Evanildo Bechara. A
fala, porém, admite muitas wnstruções que seriam
aberrantes na página impressa. "Vou no médicon
é a forma mais comum, em conversas informais,
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ainda que o correto seja "vou ao médico'~ O que e
preciso é achar o equilíbrio, mesmo nas diferenças
de registro: um adolescente não pode empregar
com os avós os mesmos termos que utiliza nas
baladas com sua turma.

"'•

..•

No Brasil, a gramática da língua oral foi alvo
de um estudo pioneiro em 7969, quando o /ínguista
Nelson Rosso, da Universidadi-: Federal da Bahia,
desenvolveu o projeto Norma Urbana Culta (Nurc).
O trabalho, feito em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto
Alegre, Salvador e Recife, resultou em 1500 horas de
gravações de discursos formais, entrevistas e diálogos envolvendo profissionais graduados de diversas áreas. As transcrições servem, ainda hoje, como
base de estudo para teses e artigos. Recentemente,
o /inguista Ataliba de Castilho, um dos coordenadores do Nurc, lançou uma obra de fôlego, baseada
nesse material de análise. Sua Nova Gramática do
Português Brasileiro apresento um recurso inovador
em relação aos similares tradicionais: a análise sintática é feita sobre frases presentes no cotidiano do
leitor. Essa aproximação com a realidade estimula
a observação dos recursos da língua no dia a dianas conversas, nas novelas, nos noticiários. Ou seja,
seu livro é uma ferramenta excelente não apenas
para aprender a língua, mas também sobre ela.
Nas últimas décadas, por força da urbanização,
o fosso que separava a fala culta da "popular" tem
se estreitado. Em meaçios do século passado, por
exemplo, "a gente" não era aceito como um equivalente de "nós". Hoje, é uma formo perfeitamente
apropriada. "Nós" ganhou certo ar formal. "De
terno e gravata, a reunião é conosco. De bermuda
e chinelo, pode falar com a gente mesmo': brinca
o professor de português Sérgio Nogueira. "A gente
fomos'; é claro, contínua sendo o que sempre foi: um
sofecismo.
E saudável manter distância de modismos linguísticos, que logo viram vícios, como o do chamado
"gerundismo'~ Não é que "vou estar enviando" seja
errado do ponto de vista gramatical,
Mos o transbordamento de verbos ofende a
frase, que diria a mesma coisa com um "enviarein
ou "vou enviar".

primeira vez nos bancos da escola: ler é indispensável para quem quer se expressar bem. Eler inclui
de Machado de Assis e Gracíliano Roll)os até um
blog decente na internet (mas atef1!ião: é precisO
ler de tudo - não uma coisa ou outra). Ler mostra
as infinitas possibilidades de expressão da l.fngua,
enriquece o vocabulário (e o bom vocabulário é O
melhor amigo da precisão), ensina o leitOr a organizar seu pensamento e ainda oferece a ele algo
de valor inestimável: conteúdo. Ter coisas interessantes e pertinentes a dizer é o primeiro passo para
falar ou escrever bem.
(Jerônimo Teixeira e Daniela Macedo. Texto
adaptado da Revista Veja, 11 de agosto de 2010.)

41. (ACP- Escrivão de Polícia- RS/2010~ Considere

as afirmações abaixo sobre o uso dos pronomes.
L

As formas demonstrativas essa, nesse e Essa
aludem ao que foi pelos autores antes mencionado.

11.

Em seu livro, o possessivo aparece anteposto ao
termo a que se refere, sendo essa, de modo geral,
a sua posição normal; não havendo, porém, alteração de sentido em caso de posposição, con·
forme se vê em diversos outros exemplos, tais
como "saudades minhas" e "minhas saudades",
ou "suas cartas" e "cartas suas".

111. Em "De terno e gravata, a reunião é conosco", sei
substituíssemos o pronome conosco por "com'
nós mesmos", provocaríamos um erro na sentença.
Quais estão corretas?
(A) Apenas a I.

IB) Apenas a li.
(C)

Apenas a 111.

ID) ApenasaleaiL
(E) Apenas a I e a 111.

Alternativa "a": correta

O "gerundismo" pegou porque alguns creem
que essa é uma forma sofisticada de falar. Outros,
com o mesmo propósito, recorrem ao bacharelismo, confundindo afetação com riqueza vocabular. Dizer mais com menos é o ideal. E"falar difícil" é
andar na contnimão do bom-senso. No século XVII,
o padre Antônio Vieira (que hoje, é verdade, soa
rebuscado) jd pregava a simplicidade: "O estilo hó
de ser muito fácil e muito natural~ recomendava
ele no Sermão da Sexagésima.

L Essa fluidez: o pronome demonstrativo essa
está aludindo ao que foi dito na oração imediatamente anterior: o português é uma entidade
dinâmica, continuamente ... , palavras importadas, mas essn fluidez ... ; nesse: o demonstrativo está aludindo à obra de fôlego do linguista
Ataliba de Castilho antes mencionada; essa: o
demonstrativo está aludindo à análise sintática
que é feita sobre frases presentes no cotidiano
do leitor {aproximação).

E aí se chega a uma recomendação que todo
cidadão_ vem ouvindo desde que se sentou pela

11. O pronome possessivo adjetivo normalmente
antecede o substantivo que determina: seu livro,

Pronome
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minhas saudades, suas cartas. Se vier posposto
ao substantivo - colocação que evidencia a
ênfase -, muda o sentido que objetiva chamar
a atenção, com valor estilístico muito usado em
textos poéticos: saudades minhas, cartas suas.
111. Asubstituição do pronome conosco pela expressão com nós mesmos não ocasiona erro gramatical, pois há equivalência de sentido, mas, sim,
mostra a aproximação da fala culta (conosco) à
fala popular (com nós mesmos), dependendo do
momento, ·do interlocutor e da situação em que
se dá a fala.

gente fomos", é claro, continua sendo o que sempre
foi: um sofecismo.

É saudável manter distância de modismos
linguísticos, que fogo viram vfcios, como. o do
chamado "gerundismo". Não é que "vou estar
enviando" seja errado do ponto de vista gramatical.(... ) (Jerônimo Teixeira e Daniela Macedo. Texto
adaptado da Revista Veja, 11 de agosto-de 2010.)

42. {ACP - Escrivão de Polícia - RS/2010} Considere as afirmações abaixo sobre ocorrências de que
no texto.

I.

segundo parágrafo têm a mesma classe gramatical.

Trecho para a próxima questão.
O Português em Debate
Será a língua portuguesa tão complexa a
ponto de enredar aqueles que se propõem a dominá-la? Diante do fiasco de alguns homens públicos, profissionais em oratória, as pessoas comuns
têm alguma esperança de expressar-se com maior
clareza e eficiência? As respostas a essas duas perguntas são, pela ordem, não e sim. Para quem está
empenhado em aperfeiçoar o manejo do idiomae não será necessário lembrar qu-e seu domínio, na
fala ou na escrita, é crucial para o desenvolvimento
profissional as oportunidades e as ferramentas
são cada vez mais numerosas. Livrarias, bibliotecas e dicionários estão acessíveis pela internet, e a
oferta de instrumentos auxiliares vem crescendo
em volume e qualidade.
Mal amparado por escolas qu-e se evadem a
qualquer menção à análise sintática, o brasileiro
nem sempre sabe onde buscar régua e compasso
para disciplinar a língua que fala. O português é
uma entidade dinâmica, continuamente alterada
e enriquecida por novas gírias, expressões, palavras importadas, mas essa fluidez não faz dela
um território se leis .. As gramáticas devem cumprir o papel do esclarecimento do que é correto
ou não na escrita, a exemplo da obra de Evanildo
Bechara. A fala, porém, admite muitas construções que seriam aberrantes na página impressa.
"Vou no médico" é a forma mais comum, em conversas Informais, ainda que o correto seja Hvou ao
médico".(... )

in

Nas últimas décadas, por força da urbanização, o fosso que separava a fala culta da Hpopular"
tem se estreitado. Em meados do sécufo passado,
por exemplo, Na gente" não era aceito como um
equivalente de Hnós". Hoje, é uma forma perfeitamente apropriada. HNós" ganhou certo ar formal.
uoe terno e gravata, a reunião é conosco. De bermuda e chinelo, pode folar com a gente mesmoH,
brinca o professor de pprtugu~s Sérgio Nogueira. "A

O que do primeiro parágrafo e o que o do

1!. O que do segundo parágrafo substitui o sintagma nominal muitas construções.
1!1. O que do terceiro parágrafo e o que do quarto
parágrafo exercem a função de sujeito nas orações em que aparecem.

Quais estão corretas?
(A) Apenas a I.
(B) Apenas a H.

(C) Apenas a 111.

(D) Apenas a I e a 11.
(E) Apenas a 1l e a lll.

Alternativa "e": correta -11 e 111.
I.

Primeiro: não será necessário lembrar isto. Que""
conjunção integrante. Segundo que: Mal amparado por escolas que se evadem= as quais- pronome relativo.

U. A fala, porém, admite muitas construções que
seriam aberrantes = as quais. Equivale a muitas
construções seriam berrantes.
IIL Ordem direta: o fosso separava a fala culta da
"popular" tem se estreitado= sujeito; os modismos linguísticos logo viram vícios, como o do
chamado "gerundísmo" =sujeito.

Trecho para a próxima questão.
O Portugués em Debate
Será a língua portuguesa tão complexa a
ponto de enredar aqueles que se propõem a dominá-la? Diante do fiasco de alguns homens públicos,
profissionais em oratória, as pessoas comuns têm
alguma esperança de expressar-se com maior dareza e eficiência? As respostas a essas duas perguntas são, pela ordem, náo e sim. (... )
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Nas últimas décadas, por- força da u(banização, o fosso que separava a fala culta da upopular"
tem se estreitado. Em meados do século passado,
por exemplo, ~a gente" nélo era acefto como um
equivalente de Nnós". (... )
E aí se chega a uma recomendação que todo
cidadão vem ouvindo desde que se sentou pela primeira vez nos bancos da escola: ler é indispensóvel
para quem quer se expressar bem. (... )(Jerônimo
Teixeira e Daniela Macedo. Texto adaptado da
Revista Veja, 1J de agosto de 2070.)

43. {ACP - Escrivão de Polícia - RS/2010) Considere as afirmações abaixo sobre a colocação dos
pronomes do texto.
I.

Em expressar-se, tem-se a posposição do pronome átono ao vocábulo tônico a que se liga, o
que constitui um caso de próclise.

ll.

Em tem se estreitado, há uma locução verbal constituída por verbo auxiliar+ pronome átono+ verbo
principal no particípio, ou seja, uma mesóclise.

111. O pronome átono aparece anteposto ao verbo
em Eaí se chega porque não se pospõe pronome
átono a verbo modificado diretamente por
advérbio.

RevisaçÓ'" -língua Portuguesa. Duda Nogueira
de trabalha ... ~, a regência do verbo cria condições
para o uso adequado do pronome sublinhado. Assinale a alternativa em que o uso desse pronome também está correto.
(A) Os policiais não quiseram participar da festa,
embora o dono lhes tivesse convidado.
(B) Apesar de vários policiais estarem de guarda, os
assaltantes pareciam não lhes ver.
(C) Os policiais cobraram do Estado as condições de
trabalho que este lhes prometera.
(D) Os cidadãos estão clamando por menos violência, mas a polícia não lhes ouve.
{E) Os assaltantes conseguiram fugir, e a polícia não
lhes encontrou ainda.

Alternativa "c": correta - Ordem direta: Este
prometera condições de trabalho a eles (aos policiais): objeto indireto.
Alternativa "a"- Convidar é transitivo di~eto =os.
Alternativa "b"- Ver é transitivo direto = não
os ver.

Alternativa "d"- Ouvir é transitivo direto= não
os ouve.

Quais est5o corretas?

(A) Apenas a I.

Alternativa "e"- Encontrar é transitivo direto=

não os encontrou.

(B) Apenas a 11.
(C) Apenas a 111.

(0) Apenas a I e a 11.

{E) Apenas a 11 e a lll.

1.11 CONSULPLAN
45. (Consulplan- Técnico Judiciário -Are a Administrativa- TRE- MG/2015) Sobre o valor semãn·
tico referencial dos pronomes destacados a seguir,
analise.

Alternativa "c": correta

1.

Não há próclise, mas, sim, ocorre a êndise: a
forma verbal no infinitivo impessoal expressar
exige a preposição do pronome átono: expressar-se.

11.

O verbo principal está no particípio {estreitado)o pronome átono não pode vir depois dele, mas
após o verbo auxiliar (ter). Não ocorre mesóclise.

111. Aí: advérbio significando e então, e a esse respeito, nesse caso, por ser assim se chega a... - o
advérbio atrai o pronome átono, modificando
o verbo, tem~se a pródise= pronome átono se
colocado antes do verbo.

1.101PAD
44. (IPAO - Agente de Polícia - PE/2006) No trecho: "O Estado... não lhes dá as mínimas condições

L

"A primeira eleição da qual existem registros
no Brasil, ocorreu em 1532, por meio da qual foi
escolhido o representante do Conselho da Vila
de São Vicente."- O pronome relativo "da qual"
faz referência ao sujeito da oração principal do
fragmento em estudo.

!1.

"O processo eleitoral é organizado pela Justiça
Eleitoral, que é composta pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cuja sede é em Brasília, pelos
Tribunais Regionais Eleitorais (TRE), (...)" -O pronome possessivo "cuja" está empregado corretamente, pois, deve-se colocá-lo entre o possuidor
{Justiça Eleitoral) e o possuído (Tribunal Superior
Eleitoral), conforme utilizado pelo enunciador
do texto em análise.

UI. "Os candidatos a qualquer cargo são filiados a
algum dos mais de 30 partidos políticos legalizados existentes no país, cada um com uma ideologia politica."- O pronome indefinido "algum", em

Pronome

destaque, refere~se à terceira pessoa do discurso
de modo genérico, vago ou impreciso.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, llel11.

B) I, apenas.
C) 11, apenas.
Dl 111, apenas.

Alternativa correta: letra "d" -Apenas o item
!li é correto.

Errado. O pronome relativo retoma "a primeira
eleição". O sujeito da oração é o substantivo
registros.

11. Errado. O pronome "cujo" é relativo e não possessivo. Concorda com o termo posterior "sede"
e indica posse do anterior (TSE). Construção correta. Lê-se: a sede do TSE é em Brasflia.
111. Certo. Apesar de o candidato poder escolher o
partido poHtico no universo de mais de 30 partidos, não se pode precisar qual será o escolhido:
valor vago, impreciso.

Texto para a questão.
Eleições no Brasil
Thais Pacievitch.
As eleições no Brasil sã~ realizadas através do
voto direto, secreto e obrigatório. A primeira eleição da qual existem registros no Brasil, ocorreu em
1532, por meio da qual foi escolhido o representante do Conselho da Vila de São Vicente.
Atualmente no Brasil ocorrem eleições a cada
dois~anos, sempre nos anos pares. A exceção do
cargo de senador, que tem mandatos com duração
de oito anos, os demais cargos eletivos têm mandatos de quatro anos. Como as eleições ocorrem a cada
dois anos, os cargos eletivos s~o disputados em dois
grupos, da seguinte forma: eleições federais e estaduais- para os cargos de: Presidente da República
(e vice), Senador, Deputado Federal, Governador
(e vice) e Deputado Estadual; eleições municipais P?ra os cargos de Prefeita (e vice) e Vereadores.(...)
·, (Disponível em: http://www.infoescola.com/
direito/eleicaes-no-brasi/1. Acesso em: 10/03/2015.)

46. {CprlS\IIplan- Técnico Judiciário- Área Administrativa - TRE - MG/2015) O texto "Eleições no
Brasil" apresenta de forma sucinta o histórico do
processo eleitoral e as normas em vigor. No segundo
parágrafo, a autora cita: os cargos eletivos que são

disputados no âmbito federal e estadual, para os
cargos de: "Presidente da República (e vice), Senador,
Deputado Federal, Governador {e vice) e Deputado
Estadual; eleições municipais- para os cargos de Prefeito (e vice) e Vereadores". Sabe-se que, ao serem
eleitos e empossados serão diferencialmente tratados, inclusive pelo emprego dos pronomes de tratamento e vocativos que obedecem à secular tradição.
O vocativo "Excelentíssimo Senhor" deve ser empregado ao se referir às seguintes autoridades:
A) Senador da República e Deputado Federal.
B) Presidente da República e Senador da República.
C) Presidente da República (e vice) e Deputado
Federal.
D) Presidente do Supremo Tribunal Federal e Presidente do Congresso Nacional.

O Nota da autora: questão de pronome de tratamento e redação oficiaL
Alternativa correta: letra "d" - Presidente
do Supremo Tribunal Federal: Excelentíssimo
Senhor Presidente Supremo Tribunai Federal; Presidente do Congresso Nacional: Excelentissimo
Senhor Presidente do Congresso Nacional.
Alternativa "a"- Senador da República: Senhor
Senador; Deputa.do Federal: Senhor Deputado.
Alternativa "b" - Presidente da República:
Excelentíssimo Senhor Presidente da República;
Senador da República: Senhor Senador.
Alternativa "c"- Presidente da República: Excelentíssimo Senhor Presidente da República; Deputado Federal: Senhor Deputado.

2. NÍVEL SUPERIOR

2.1. FCC
Trecho para responder à questão.
(... )O arrobo/de de Santos, uma planicie inundada, crivada de lagoas e pântanos, entrecortada
por riachos estreitos e canais, cujos contamos são
perpetuamente esbatidos por uma bruma nacarada, assemelha-se à própria Terra, emergindo no
cOmeço da criação. As plantações de bananeiras que a cobrem .são do verde mais jovem e terno
que se possa imaginar: mais agudo que o ouro
verde dos campos de juta no delta do Bramaputra,
com o qual gosto de o associar na minha recordação; mas é que a própria fragilidade do matiz, a
sua gracilidade inquieta, comparada com a suntuosidade tranqui/a da outra, contribuem para criar
_uma atmosfera primordial.
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Durante cerca de meia hora, rolamos por entre

(A) atraí-los -lhe compõem -lhes mantém

bananeiras, mais plantas mastodontes do que árvores anãs, com troncos plenos de seiva que terminam numa girândola de folhas elásticas por sobre

(B) atrair-lhes- o compõem- mantém-nas

uma mão de 100 dedos que sai de um enorme
lótus castanho e rosado. A seguir, a estrada eleva-

(0) atraí-los- o compõem- mantém-nas

(C) atrair-lhes- compõem-no- mant~!Jl-lhes

{E) atrair-lhes -lhe compõem- as mantém

-se até os 800 metros de altitude, o cume da serra. (...)
\

(Adaptado de: LtVI-STRAUSS, Cla~de. Tristes
Trópicos. Coimbra, Ediçóes 70, 1979, p. 82-3)

47. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRF 3/2016)

As plantações de bananeiras que a cobrem ...

... com troncos plenos de séiva que terminam numa
girândola de folhas ..

... que sai de um enorme lótus castanho e rosado ..
Os pronomes negritados referem-se respectiva-

mente a:
(A) bruma - seiva - mão

(B) planície- troncos- mão

Alternativa correta: l~tra "d"
O Nota da autora: Trabalhe por eliminação
para ganhar tempo. A banca exige emprego de
pronome pessoal oblíquo e colocação pronominal
simultaneamente.
- atrair alguém = verbo transitivo direto: os; o
verbo termina em "r", acrescenta-se o "I"= atraí-los.
Eliminadas 8, C e E.
-compõe algo= verbo transitivo direto: o; o pronome relativo "que" atrai o oblíquo= que o compõe.
Eliminada De já encontrada a resposta.
-mantém algo= verbo transitivo direto: as; o verbo
termina em "m7, acrescenta-se "n" =mantém-nas.

(C) planfcie- troncos- dedos
(D) Terra- seiva- mão
(E) bruma- troncos- dedos

Alternativa correta:·letra "b"

49. (FCC - Analista Judiciário - Area Judiciária
- TRT 9/2015) Nos casos de uso indiscriminado da
ênfase, atribui-se à ênfase um efeito retórico que

na verdade enfraquece a ênfase, em vez de explorar os atributos da ênfase que podem justificar a
~
ênfase como um expediente de bom estilo.

O Nota da autora: Questão de pronome e coesão textual. Trabalhe eliminando as alternativas para
ganhar tempo e não errar. Nível fácil, embora seja de·
nível superior. Imprescindível voltar ao texto e substituir os pronomes mantendo o sentido.

Evitam-se as viciosas repetições da frase acima
substituindo-se corretamente os elementos destacados, na ordem dada, por:

As plantações de bananeiras que cobrem a planície- o arrabalde de Santos. Note que "a planície" é o sujeito do verbo assemelha-se, isso ajuda
a entender o trecho. Eliminadas A, De E;

{B) atribui-se a eta·- a enfraquece- eXplorar seus
atributos -justificá-la

1.

2.

O "que" é pronome relativo, retoma troncos e
possui função de sujeito: o que terminam numa
girândola de foihas? Troncos plenos de seiva;

3. O nquen é pronome relativo, retoma mão e possui

{A) atribui-se à ela -lhe enfraquece- explorar seus
atributos- justificá-ta

(C) a ela se atribui- enfraquece-lhe- explorá-la nos
atributos- justificá-la
(D) atribui-lhe- a enfraquece- lhe explorar os atri-

butos -lhe justificar
(E) se lhe atribui- enfraquece-a- explorar seus atributos- justificar-lhe

função de sujeito: o que sai de um enorme lót1.,1s?
Uma mão de 100 dedos. Eliminada C.

Alternativa correta: letra "b"
48. {FCC- Analista Judiciário- Area Administrativa
- TRT 9/2015) Considere os segmentos negritados:

1.

Atribui algo a algo= atribui-se a ela.

atrair turistas

Eliminada A: não há crase antes do pronome pessoa!;

que cqmpõem "O imitador de vozes".

Eliminada 0: houve supressão do "sen;

a obra mantém intactas a linguagem e a verve

Eliminada E: colocação pronominal incorreta {oblíquo após a vírgula).

Fazendo-se as alterações necessárias, os segmentos sublinhados acima foram corretamente
substituídos por um pronome em:

2.

Enfraquece algo= na verdade a enfraquece.

ElimJnad~ C, resposta encontrada.

Pronome

3.
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explorar seus atributos= atributos da ênfase

4. justificar algo= justificá~la.

graças a esses serviços do PET os menores infratores alcançam rápida inserção social, razão pela qual
muitos tributam ao PET uma plena gratidão.

50. (FCC - Analista Judiciário - Ãrea Administra~
tiva- TRT 3/20~5) t adequado o seguinte comentário:

Evitam-se as viciosas repetições do texto acima
substituindo-se os elementos sublinhados, na ordem
dada, por:

(A) A frase "Este é o jovem cujo trabalho li com atenção" pode ser redigida, de modo claro e condizente com a norma-padrão, assim: MO jovem que
eu li o trabalho dele com atenção é este".

(A) lhe reconhecem os serviços- aos quais -lhe tributam

(B) "Os meninos por cujos destinos tanto lutamos
andam já por conta própria" é frase com inadequação no segmento destacado, que seria sanada
com sua substituição por "cujos os destinos".

(D) reconhecem-lhe os serviços- a estes- o tributam

(C) Em "Os meninos por cujos destinos tanto lutamos andam já por conta própria", a substituição
do segmento destacado por "andam já por si só"
mantém a correção e o sentido originais.
(D) Em uA orientadora do grupo, a qual é excelente,
faltou hoje", emprega-se o que está em destaque
para evitar o duplo sentido que o emprego da
palavra "que", em seu lugar, originaria.
(E) A frase "Maria e Solange machucaram-se" evidencia que as duàs receberam machucados,
sem que se instale a dúvida: "uma machucou a
outra?"; a palavra que poderia ser acrescentada
para indicar esse segundo sentido seria "reciprocamente".

Alternativa correta: letra "0'

1

O Nota da autora: questão de pronome e
regência.
Na "d": Ao utilizar o pronome relativo "que",
haveria ambiguidade = excelente é o grupo, ou a
orientadora?

(B) o reconhecem seus serviços -a cujos-lhetributam
(C) lhe reconhecem os serviços- a quem- tributam-no

(E) reconhecem-nos os serviços- a eles -tributam-lhe

Alternativa correta: letra "a"

O Nota da autora: Questão de pronome e coesão textual. Vamos trabalhar por eliminação para
facilitar?
1. Reconhecem algo = verbo transitivo direto;
"do PET" indica posse e devemos usar lhe. Detalhe: o
pronome indefinido todos atrai o pronome oblíquo
""todos lhe reconhecem os serviços. Eliminadas 8, D
e E. Que fácil!
2. O pronome relativo deve retomar uos serviços
do PET" para que não repetição. Ordem direta: os
menores infratores alcançam rápida inserção social
aos serviços = aos quais ou a que.
2.1 - O relativo quem retoma pessoa; não é o
caso. Eliminada C.
3. Tributam algo (uma pléna gratidão) a algo (ao PET
"" objeto indireto): muitos {pronome indefinido
atrai o oblíquo) lhe tributam.

52. (FCC- Analista Judiciário- Ãrea Administrativa- TRT 1612014) As leis humanas são falíveis, os

Alternativa "An - 1. O relativo retoma jovem.
Ordem direta: Li com atenção o trabalho do jovem
= não exigiu preposição; 2. Substituindo por "que":
O jovem de quem li o trabalho com atenção é este.

homens desrespeitam as leis humanas e destituem
as leis humanas do sentido de uma profunda equidade que deveria reger as leis humanas.

Alternativa "B"- A banca resolveu ser boazinha?
Cujo e quem repelem o artigo, é inadmissível o uso de

Evitam-se as viciosas repetições do período
acima substituindo-se os elementos sublinhados, na
ordem dada, por.

cujo o. De onde veio a preposição "de~? Ordem direta:
Tanto lutamos pelos destinos dos meninos.

Alternativa "C"- Andam por si sós.
Alternativa "E" - Há dúvida! Aqui está o erro.
Uma machucou a outra, ou as duas se machucaram?
(alguém ou algo as machucou).

51. (FCC - Analista Judiciário - Area Judiciária
- TRF 4/2014) O PET já se revelou um programa
de sucesso, todos reconhecem os serviços do PET,

(A} desrespeitam a elas - destituem-nas - deveria
reger-lhes
(B) desrespeitam-lhes -as destituem- deveria regê-las
(C) desrespeitam-nas -lhes destituem -lhes deveria
reger
(D} lhes desrespeitam -destituem-lhes- deveria regê-las
{E) desrespeitam-nas - destituem-nas - as deveria
reger
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(B) Mas o~ aconteceria se tivéssemos de passar a
lidar...
(C) O mais provável é~ essa súbita mutação...

lhar por eliminação?

os homens desrespeitam as leis humanas e destituem as leis humanas - desrespeitam algo
(verbo transitivo direto, exige objeto direto) e
termina em m: desrespeitam-nas. . Eliminadas
três alternativas: a, b e d;

(D) ... uma fração diminuta do~ há.
(E) Os órgãos sensoriais~ nos ligam ao mundo...

termina em m: destituem-nas ou a destituem.
Eliminada alternativa c e encontrada a resposta
sem chegar ao final da questão. Que maravilha!

Alternativa correta: letra "c"- Dica: encaixar o
pronome demonstrativo isto antes da palavra que.
Se couber, ou seja, se der ·1deia de algo será mencionado (catáfora), trata-se de conjunção integrante: O
mais provável é isto= que é conjunção. Facilitou, não ·
é mesmo?

profunda equidade que deveria reger as leis
humanas = reger algo (verbo transitivo direto,

.... Dica: para ser pronome r€1ativo,.deve possuir
valor de o qual e suas variaçôes. Vejamos a seguir.

destituem as leis humanas "" destituem algo
{verbo transitivo direto, exige objeto direto) e

exíge objeto direto} e o pronome relativo atrai o
pronome oblíquo: que as deveria reger.

•·------------·--·--------

Alternativa "a" - As informações sensíveis às
quais temos acesso =temos acesso a.

53. {FCC- Analista Judiciário- Área Administra~
tiva - TRT 2/2014) Muita gente não enfrenta uma
argumentação, prefere substituir uma argumentação
pela alegação do gosto, atribuindo ao gosto o valor
de um principio inteiramente defensável, em vez de
tomar o gosto como uma ins_tância caprichosa.

Alternativa "b" - Mas o ~ aco(lteceria se
tivéssemos de passar a lidar. Bela pegadinha! Dica:
sempre que houver o (a) + que teremos pronome
demonstrativo (o)+ pronome relativo (o qual). Exemplo: não sei o que ele disse= não sei aquilo o qual ele
disse. Fique atento(a).

Evitam-se as viciosas repetições da frase acima
os elementos sublinhados por, res~
pectivamente,

Alternativa ""d"- Repetição do item anterior: do
que= daquilo ou daquela o qual ou a qual há.

(A) substituir a ela- atribuindo a ele -lhe tomar

nos ligam ao mundo.

substitutndo~se

(B) substituir-lhe- atribuindo-lhe- tomar-lhe

55. (FCC- Analista Judiciário- Area Administra·
tiva - TRT 15/2013) Os raios do Sol podem atingir

{C) substituir-lhe- atribuindo-o- tomá-lo

o solo e irradiar calor na atmosfera, informam -~
pesquisadores à população. Reescrevendo a frase e
substituindo-se os termos em negrito pelos pronomes pessoais, o correto é:

{D) substituí-la- atribuindo-lhe- tomá~lo
(E)

substituí~la

Alternativa "e"- Os órgãos sensoriais os quais

-lhe atribuindo- tomar-lhe

{A) Os raios do Sol podem atingi-lo e irradiar calor na
atmosfera, informaram-lhe os pesquisadores.

Alternativa correta: letra "d"
O Nota da autora: Típica questão que devemos
trabalhar por eliminação.

(8) Os raios do Sol podem lhe atingir e irradiar calor
na atmosfera, a informamos pesquisadores.

ter~

(C) Os raios do Sol podem atingir~lhe e irradiar calor
na atmosfera, informam~na os pesquisadores.

Substituir é transitivo direto (algo) e o verbo

mina em r= substituí-la. Eliminadas alternativas
a,bee;

Atribuir está transitivo direto e indireto e o termo
sublinhado possui preposição, isto é, é objeto indi~
reto= atribuindo-lhe. Eliminada alternativa c.

(0) Os raios do Sol podem atingir-lhe e irradiar calor
na atmosfera, informam~lhes os pesquisadores.
(E) Os raios do Sol podem o atingire irradiar calor na
atmosfera, lhes Informam os pesquisadores.

Tomar é transitivo direto = tomá~lo.
54. (FCC- Analista Judiciário- Area Administrativa- TRT 12/2013) A frase em que o elemento subli~
nhado NÃO é um pronome está em:
(A) As informações sensíveis

a~

temos acesso...

Alternativa correta: letra "a"
1)

O verbo atingir é transitivo direto (atinge algo},
exige o pronome oblíquo masculino singular
o por substituir o soro. Detalhe o verbo está no

Pronome

infinitivo e termina em r, assim, deve assumir a
forma atingi-lo (suprime-se a consoante r; como
ocorre com se z).
2) Ordem direta (iniciando a oração com o sujeito

para facilitar): Os- pesquisadores informam
(V.T.D.I.) à população (0.1.) que os raios do Sol
podem atingir o solo e irradiar calor na atmosfera (0.0.). Informam a alguém: lhe.

Alternativa "b" - Além de os dois pronomes
oblíquos estarem errados, não se usa pronome oblíquo após a vírgula.

Alternativa "c"- Duas substituições erradas.
Alternativa "d" - O primeiro pronome está
errado e pluralizou o segundo que se refere a um
substantivo singular (população).
Alternativa "e"- -Pronome depois da vírgula e
pluralização inadequada.
56. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRT 12/2013) ... que merecia o primeiro lugar...

O tempo haveria de corrfgir esse equivoco ...
... deve ter ultrapassado a capacidade de apreciaiçáo do júri ..
A substituiçao dos elementos sublinhados pelo,
pronome correspondente, com os necessários ajustes, foi efetuada de modo correto, respectivamente,
em:

(A) que lhe merecia- O tempo haveria de corrigi-lo
-deve ter-lhe ultrapassado
(B) que o merecia- O tempo haveria de corrigi-lodeve tê-la ultrapassado
(C) que merecia-o - O tempo haveria de corrigir-lhe
-deve ter-lhe ultrapassado
(O) que merecia-lhe- O tempo haveria de o corrigir
-deve ter ultrapassado-a
(E) que o merecia- O tempo haveria de lhe corrigir
-deve ter ultrapassado-na

Alternativa correta: letra "b"- Que é pronome
relativo e atrai o pronome oblíquo; o verbo merecer
é transitivo direto, logo a forma resulta em que o
merecia. Eliminadas alternativas a, c e d.
Haveria de corrigir equivale a corrigiria. Substitua
os dois verbos por um para saber a predicação:
quem 'êàrrige, corrige algo = verbo transitivo
dlretÓ. Forma correta de substituição= haveria de
corrigi-lo. Eliminada e e encontrada a resposta.
Deve ter ultrapassado {algo): V.T.D. =em caso de
locução, em vez de decorar regras, sugíro que

soletre, pois pelo som {fonologia) descobre-se a
forma correta: deve tê-la ultrapassado.
Em caso de dúvida, seguem as regras.

Colocação pronominal nas locuções verbais
1) Quando o verbo principal ft?r constituído por
um particípio

a) O pronome oblíquo virá depois do verbo
auxiliar. Ex.: Haviam-~ convidado para a festa.
b) Se antes da locução verbal houver palavra
atrativa, o pronome oblíquo ficará antes do verbo
auxiliar. Ex.: Não me haviam convidado para a festa.
._ Dica: Se o verbo auxiliar estiver no futuro
do presente ou no futuro do pretérito, ocorrerá a
mesóclise, desde que não haja palavra atrativa
antes dele. Ex.: Haver-!J1!:_-iam convidado para a festa.

2) Quando o verbo principal for constituído por
um infinitivo ou um gerúndio:
a) Se não houver palavra atrativa, o pronome
oblíquo virá depois do verbo auxiliar ou depois do
verbo principal. Exemplos:
Devo esclarecer-lhe o ocorrido! Devo-lhe esclarecer
o ocorrido.
Estavam chamando-me pelo alto4alante./ Estavam-~ chamando pelo a/to-falante.

b) Se houver palavra atrativa, o pronome
poderá ser colocado antes do verbo auxiliar ou
depois do verbo principal. Exemplos:
Não posso esclarecer-lhe o ocorrido.! Não lhe posso
esclarecer o ocorrido.
Não estavam chamando-!!!_g.l Não ~ estavam
chamando.*

*Fonte: http://www.portugues.com.br/

51. (FCC - Analista Judiciário - Area Judiciária
- TRT 12/2013) gerou um híbrido estranho- estremecem a metálica estrutura- perturbam a frieza do
blindado maguinomem
Substituindo-se os elementos grifados acima por
um pronome, com os necessários ajustes, o resultado
correto será, respectivamente:
(A) gerou-o - estremecem-na - perturbam-lhe a
frieza
{B) o gerou -estremecem-a -perturbam-no a frieza
(C) gerou-lhe - estremecem-na - o perturbam a
frieza
(0} gerou-no - estremecem-lhe - perturbam-o a
frieza
(E) gerou-lhe - lhe estremecem - perturbam-no a
frieza

.
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(8) capaz de abstrair um conceito geral -capaz de
abstraí-lo
(C) suprissem suas necessidades= suprj~sem-nas _

O Nota da autora: Vamos, mais uma vez, trabalhar por eliminação.

(D)

Gerar é transitivo direto (algo): gerou-o. Eliminadas as quatro alternativas (b, c, d, e). Que facili-

conferem "consciência" a criaturas - conferem-lhes consciência

(E)

que reconhecem seus pare~tes consanQyíneos=
que lhes reconhecem
I

dade!
Estremecer é transitivo direto (algo) e o verbo ter-

mina em m, assumindo a forma: estremecem-na.
Perturbar é transitivo direto e indireto e o objeto

·!

indireto está sublinhado: perturbam-lhe.

------------58. {FCC- Analista Judiciário- Administrativa TRT9/2013}

I.
11.

Alternativa "e": correta- O verbo reconhecer
é transitivo direto: reconhece algo. Como a oração
inicia-se com provável pronome relativo (que), a
forma correta seria: que os reconhecem.
Alternativa "a" - Levar algo, o verbo termina
em r; sem l~vá-lo.
Alternativa "b"- Abstrair algo: abstraí-lo.

. .. tinham nascido para usar~Ele trouxe estabilidade e prosperidade a todos ..

!li. ... que inspirou as revoluções do século XIX ..

A substituição dos elementos sublinhados pelo
pronome correspondente, com os necessários ajustes, tem como resultado correto, na ordem dada:

Alternativa "c"- Suprissem é transitivo direto e
termina em m: suprissem-nas.
Alternativa "d" - Conferem algo a alguém:
transitivo direto e indireto. A forma sublinhada é o
objeto indireto e por isso resulta em conferem-lhes
consciência.

(A) tinham nascido para as usar - Ele lhes trouxe
estabilidade e prosperidade- que lhes inspirou.
(8) tinham nascido para lhes usar - Ele trouxe-os

Duas importantes observações:
1)

Se o termo consciência estivesse sublinhado,
teríamos: conferem-n.:~ .:~ criaturas.

2)

Se os termos estivessem sublinhados, seria necessário juntar o objeto direto e o objeto indireto,
resultando em conferem-lhas. O pronome lhas
possui função de objeto direto e objeto indireto.

estabilidade e prosperidade- que inspirou-as.
(C) tinham nascido para usá-las - Ele lhes trouxe
estabilidade e prosperidade- que as inspirou.
(0)

tinham nascido para usá-las- Ele os trouxe estabilidade e prosperidade- que lhes inspirou.

{E) tinham nascido para as usar- Ele trouxe-os estabilidade e prosperidade- que as inspirou.

Alternativa "c": correta.
Quem usa, usa algo: V.T.D. (exige pronome as e
o verbo termina em r)= para usá-las. Eliminadas
alternativas a (a preposição não atrai o pronome
oblfquo), b e e.

60. (FCC - Analista Judiciário -Judiciária - TRT
18/ 2013) "tão gostoso pronunciar este nome- sentimento de quem abençoa a vida - Opõe à morte afeJuias festivas". A substituição dos elementos grifados

acima pelos pronomes correspondentes, com os
necessários ajustes, foi realizada corretamente em:
(A) tão gostoso pronunciá-lo- sentimento de quem
a abe!lçoa- Opôe-lhe ale lu ias festivas
(B)

tão gostoso pronunciar-lhe - sentimento de
quem abençoa-a- Lhe opõe aleluias festivas

Quem traz, traz algo a alguém: V.T.O.I. (note que
o objeto indireto está sublinhado= lhe): Ele lhes
trouxe estabilidade e prosperidade. Eliminada d.

{C) tão gostoso pronunciá-lo- sentimento de quem
abençoa-lhe- Opõe-na alefuias festivas

Peguinha! Há o pronome relativo atraindo o oblí-

(0) tão gostoso o pronunciar- sentimento de quem
<:abençoa- A opõe a!eluiasfestivas

quo. Inspira alg9: V.T.D. =que as inspirou.
59. (FCC - Analista Judiciário - Judiciária - TRT

(E) tão gostoso lhe pronunciar - sentimento de
quem lhe abençoa- Opôe-na afeluias festiv.:~s

18/2013) A substituição do elemento grifado pelo

pronome correspondente foi realizada de modo
INCORRETO em:

Alternativa "a": correta.

(A) sem levar em consideração os rótulos = sem
levá-los em consideração

Pronunciar: verbo transitivo direto= pronunciá-lo. Eliminadas alternativas b, de e.

Pronome
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poção com o seu uso racional estimulam a adoção
de uma atitude que nos impede de fazer o melhor
uso do tempo.

Abençoa é transitivo direto e há o pronome
quem que atrai o pronome oblfquo: sentimento
de quem a abençoa. Eliminada c.
Opor: transitivo dirE-to e indireto, o termo sublinhado é objeto indireto"" opõe-lhes aleluias.

Vaféry investigou a realidade dessa questão
nas condições da vida moderna: "O lazer aparente
ainda permanece conosco e, de fato, está protegido
e propagado por medidas legais e pelo progresso
mecdnico. O nosso ócio interno, todavia, algo
muito diferente do lazer cronometrado, está desa·
parecendo. Estamos perdendo aquela vacuidade
benéfica que traz a mente de volta à sua verdadeira
liberdade. As demandas, a tensão, a pressa da existência moderna perturbam esse precioso repouso."

61. (FCC- Analista Judiciário- AdministrativaTRT 18/2013)
... embutir ao longo dos oito lados da cúpula nove
anéis circulares horizontais - referência aos círculos que
compõem o Paraiso na Divina Comédia de Dante Alighieri. Os anéis neutralizam as forças de tensão ...
Fazendo-se as alteraçõ·es necessárias, os segmentos sublinhados acima foram corretamente
substituídos por um pronome, na ordem dada, em:

O paradoxo é claro. Quanto mais calculamos
o benefício de uma hora ugasta" desta ou daquela
maneira, mais nos afastamos de tudo aquilo que
gostaríamos que ela fusse: um momento de entrega,
abandono e plenitude na correnteza da vida. Na
amizade e no amor; no trabalho criativo e na busca
do saber; no esporte e na fruição do belo -as horas
mais felizes de nossas vidas são precisamente aquelas em que perdemos a noção dá hora. ((Adaptado
de Eduardo Giannetti. O valor do amanhã. São
Paulo, Cio. das Letras, 2005, p.206·209)

(A) os embutir- compõem-lhe- as neutralizam
(B) embuti-los- compõem-no- neutrallzam-nas
(C) embutir-lhes- o compõem

-lhe neutralizam

(0) embuti-los -lhe compõem- as neutralizam

(E) embutir-lhes- compõem-o- neutralizam-nas

Alternativa "b": correta.
Embutir algo (verbo termina em r): embuti-los.
Eliminadas alternativas a, c e e.
Compõem é transito direto (verbo termina em
m): compõem-no. Eliminada d.
Neutralizam é transitivo direto (termina em m):
neutralizam-nas.

l

Atenção! A questão seguinte
refere-se ao texto abaixo.

62. {FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa- TRE /CE/2012) Leia atentamente as afirmações
abaixo.
I.

O problema é que isso tende a minar... (2° parágrafo) -+ O pronome grifado se refere a decisões

sobre o uso do tempo.

11. ••• os quais são essenciais nas atividades que
envolvem de um modo mais pleno as faculdades
humanas. {2° parágrafo) -+ O segmento grifado
na frase acima se refere aos termos a entrega e o
abandono.

111. Os segmentos vacuidade benéfica (3° parágrafo)
O tempo, como o dinheiro, é um recurso escasso.
Isso poderia sugerir que ele se presta, portanto, à apli·
cação do cálculo ecorlômico visando o seu melhor
proveito. O uso racional do tempo seria aquele que
maximiza a utilidade de cada hora do dia. Diante de
cada opção de utilização do tempo, a pessoa delibera e escolhe exatamente aquela que lhe proporciona a melhor relação entre custos e benefícios.
Ocorre que a aplicação do cálculo econômico às decisões sobre o uso do tempo é neutra
em relação aos fins, mas exigente no tocante aos
meios. Ela cobra uma atenção alerta e um exercício
constante de avaliação racional do valor do tempo
gasto. O probfema é que isso tende a minar uma
certa disposição à entrega e ao abandono, os quais
são essenciais nas atividades que envolvem de um
modo mais pleno as faculdades humanas. A atenção consciente à passagem das horas e a preocu-

e fruição do belo (4° parágrafo) estão corretamente traduzidos, respectivamente, por esmo-

recimento revigorante e deleite venturoso.
Está correto o que se afirma APENAS em

(AI 11.
(BJ 1em.
(C) I.

(D) Irem.
(E) I e 1!.

Resposta correta (A)
I.

Errado. O pronome demonstrativo isso retoma a
ideia citada no período anterior, ocorrendo anáfora. Eliminam-se alternativas.!?_, 5: e~·
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11.

Correto. Trata~se de uma oração subordinada
adjetiva: há pronome relativo e a oração está
separada por pontuação.

(A) lhes emprestemos - lhes fantasiamos - habitá-las
(B) emprestemos-lhes - as fantasiamos - habitar-

111. Errado. Vacuidade: 1. Estado ou modo de ser do

que se apresenta vazio; estado de vácuo; INANIDADE; 2. -Privação, ausência, falta, I Esmorecimento: Qualidade, condição, estado de quem
desanima; perda de força, de entusiasmo; ABATIMENTO; DESALENTO; DESÂNIMO.
Fruição: Ação ou resultado de fruir, de gozar;
GOZO I Deleite: Sensação ou sentimento de intenso
prazer, de grande satisfação. Esses vocábulos são
sinônimos. O erro está na não tradução exata de
vacuidade e esmorecimento.

~lhes

(C) as emprestemos- fantasiamo-las- as habitar
(O) lhes emprestemos- as fantasiamos- habitá-las

(E) as emprestemos - lhes fantasiamos - habitar-lhes

Alternativa "d": correta- Emprestamos algo a
algo (objeto indireto) e o advérbio de negação atrai
o oblíquo= não lhes emprestamos. Eliminadas alternativas b, c e e.

63. (Analista Judiciário - Execução de Mandados
- TRF 2 8 região/ 2012- FCC) A substituição do ele-

Fantasiar é transitivo direto (as) e o oblíquo é
atraído pelo vocábulo qUando= quando as fantasiamos. Eliminada alternativa a.

mento grifado pelo pronome correspondente, com
os necessários ajustes no segmento, foi realizada
corretamente em:

Habitar é transitivo direto, no contexto e termina
em r= habitá-la.

(A} adverte os espectadores dos sustos = lhes

adverte dos sustos
(B) vão engolindo cidades inteiras ao crescerem =

vão engolindo-nas ao crescerem
(C)

distorceram suas fontes de modo a impedir =
distorceram-nas de modo a impedir

(D) determinou a sua temática através da estratégia
=determinou-lhe através da estratégia
(E) que buscou criar um homem à sua própria semelhança= que buscou-o criar à sua própria semelhança

- Língua Portuguesa • Duda Nogueira

65. (FCC- Promotor de Justiça - AP/2012) Ao se
substituir um elemento de determinado segmento
do texto, o pronome foi empregado de modo
INCORRETO em:

{A) e têm a convicção= e têm-na
(B) que demonstra toda sua potência

que lhe

demonstra
(C)

alagam as planícies= alagam-nas

(D) só resta aos homens= só lhes resta
(E) providenciar barreiras e diques= providenciá-los

Alternativa "c": correta- Distorcer é transitivo
direto, pede objeto direto as. Como o verbo termina
em m, o pronome assume a forma na.
Alternativa "a" -Verbo transitivo direto =
adverte-os.
Alternativa "b" -Verbo transitivo direto= vão as
engolindo, ou vão engolindo-as.
Alternativa "d" -Verbo transitivo direto= determinou- as.
Alternativa "e" -Verbo transitivo direto =
cou criá-lo.

bus~

Alternativa "b": correta - Os pronomes pessoais oblíquos átonos "o{s)" e "a(s)" são utilizados como
objetos diretos (sem preposição) e o "lhe(s)" para
objeto indireto (com preposição) -7 quem demonstra,
demonstra algo (0.0. =o) e não a algo.
Alternativa "a"- quem tem, tem algo (O.D. =a)
e não a algo -7 têm+ a= têm+ na (em verbos termina-

dos em sons nasais, acrescenta-se o ,.n" ao pronome.)
Alternativa "c"- quem alaga, alaga algo {O.D.
=a) e não a algo~ alagam+ as= alagam+ nas (em

verbos terminados em sons nasais, acrescenta-se o "n"
ao pronome.)

64. (Analista Judiciário - Área Judiciária - TRF 2a
região/2012- FCC) Amemos as ilhas, mas não emprestemos às ilhas o condão mágico da felicidade, pois
quando fantasiamos as ilhas esquecemo-nos de que, ao
habitar ilhas, leva-se para elas tudo o que já nos habita.

Alternativa "e"- quem providencia, providencia algo (O.D. no plural= os) e não a algo -7 providen-

Evitam-se as viciosas repetições da frase acima
substituindo-se os elementos sublinhados, na ordem
dada, por:

ciar barreiras e diques = providenció-los (em verbos
terminados em ar", exclui-se esta última letra e acrescenta-se"/" ao pronome -lo)

Alternativa "d" - Resta a qüem? Resta aos
homens. (0.1. = lhes)

Pronome

66. (Analista Judiciário - Area Judiciária TRE/
PE 2011 - FCC)
Os mais fortes empreendiam a conquista colonial,
legitimavam a conquista colonial, atribuindo à conquista colonial o mérito de uma transformaçâa civilizadora que tornava a conquista colonial uma espécie de
benemerência.

Evitam-se as viciosas repetições da frasi~ acima
substituindo-se os elementos sublinhados, nd ordem
dada, por:
(A) legitimavam-na- atribuindo-lhe -a tornava
{B) a legitimavam -atribuindo-na -tornava-lhe
(C) legitimavam-na -lhe atribuindo- lhe tornava

(O) legitimavam-lhe- a atribuindo- a tornava
(E) legitimavam-a -lhe atribuindo -tornava-a

Alternativa "a": correta- Quem legitima, legitima algo (v.t.d.). Como termina em m = legitimavam-na. Eliminadas alternativas d, e e b, pois não se
usa pronome oblíquo após a vírgula .
... Dica - Exceção: a não ser que e-xista uma
intercalação; Ninguém, a não ser ele, se satisfez com
o resultado.

Atribuindo algo a alguém = atribuindo-lhe. Eliminada a alternativa c devido à colocação pronominal. Chegamos à resposta sem pfecisarmos
do último item, mas vamos lá: torna algo (v.t.d.) =
tornava-a .
.,_ Dica -O pronome relativo atrai o pronome
oblíquo: que (a qual) a tornava.
67. (FCC- Analista Judiciário- Area Administrativa- TRE /AP/2011)
A extensão do star-system não se dá sem uma forma
de banalfzaçâo ou mesmo de degradação da figura pura
da estrela. trazendo comigo uma imagem de eternidade,
chega-se à vedete do momento, à figura fugidia da celebridade do dia; do fccne único e insubstituíve/, passa-se a
uma comunidade internacional de pessoas conhecidas,
~celebrizadas'; das quais revistas especializadas divulgam
as fotos, contam os segredos, perseguem a intimidade.

Considerado o fragmento acima, em seu con·
é correto afirmar:

text~,

{A) A'expressão ou mesmo indica que os autores atri·
buem à palavra degradação um sentido de rebaixam,epto mais intenso do que atribuem à palavra
bonalização.

(B) A substituição de não ~e dá sem uma forma de
banafização por "procede de um tipo de atitude
trivial" mantém o sentido original.

(C) A forma trazendo expressa, na frase; sentido de
condicionalidade, equivalendo a "se trouxer".
(0) O contexto exige que se compreendam os seg-

mentos da figura pura da estrela e do fcone único e
insubstltuível como expressõés de sentidos opostos.
{E) A substituição de das quais-por "cujas" mantém a
correção e o sentido originais.

Alternativa "a": correta- Questão de pronome,
conjunção e verbo.
Alternativa "a"- Ao afirmar que "A extensão do
star-system não se dá sem uma forma cfe banalização
ou mesmo de degradação", o autor enfatizao rebaixamento do vocábulo degradação;
Alternativa "b"- ,Trivial: de pouca importância
ou valor; banal; insignificante. O erro está no sentido
do verbo proceder.
Alternativa "c".- O verbo no gerúndio- trazendo- denota ação continua· dando idela de adição.
Alternativa "d" ·-Possuem o mesmo sentidO.
Alternativa "e" - Os pronomes relativos ~
quem, o{a) qual, os(as} quais se referem a seus termos
antecedentes; cujo(a) refere-se ao termo_ posterior.
Nunca tal substituição p'oderá ocorrer.

Atenção! Para responder à questão
seguinte, considere o trecho abaixo.
As indústrias culturais, e mais especificamente
a do cinema, criaram uma nova figura, "mógica",
absolutamente moderna: a estrela. Depressa ela
desempenhou um papel importante no sucesso
de massa que o cinema alcançou. E isso continua.
Mas o sistema, por muito tempo restrito apenas à
tela grande, estendeu-se progressivamente, com o
desenvolvimento das indústrias culturais, a outros
domfnios, ligadós primeiro aos setores do espetá·
cu/o, da televisão, do show business. Mas alguns
sinais já demonstravam que o sistema estava prestes a se espalhar e a invadir todos os domfnios: imagens como as de Gandhi ou Che Guevara, indo de
fotos a pôsteres, no mundo inteiro, anunciavam a
p/anetarização de um sistema que o capitalismo de
hipercon-sumo hoje vê triunfar.
O que caracteriza o star-system em uma era
hiper-Moderna é, de fato, sua expansão para todos
os domínios. Em todo o domínio da cultura, na política, na religião, na ciência, na arte, na imprensa,
na literatura, na filosofia, até na cozinha, tem-se
uma economia do'estre/ato, um mercado do nome
e do renome. A própria literatura consagra escritO-

""'
.,
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res no mercado internacional, os quais negociam

seus direitos por intermédio de agentes, segundo o
sistema que prevalece nas indústrias do espetáculo.
Todas as áreas da cultura valem-se de paradas de
sucesso (hit-parades), dos mais vendidos (best-sellers), de premias e listas dos mais populares.
Assim como de recordes de venda, de frequência e de audiência destes últimos. () (Adap. de Gilfes

Upovetsky e Jean Serroy. Uma cultura de celebri-

"'•

dades: a universalização do estrefato. In A cultura
- mundo: resposta a uma sociedade desorientada.
Trad: Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia
das Letras, 2011, p.81 a83)

69. {FCC- TRT 23- Analista Judiciário/2011)

Muitos se dizem a favor da pena de morte, mas
mesmo os que mais ardorosamente defendem a pena"
de morte não são capazes de atribuir à pena de morte
o efeito de reparação do ato do criminoso que supostamente mereceria a pena de morte.
I

'

i Evitam-se as viciosas repetições da frase acima
substituindo-se os elementos sublinhados, respectivamente, por:

(A) a defendem -lhe atribuir- a mereceria.
{8) a defendem- atribui-la -lhe mereceria.

(C) defendem-na- atribui-la- merecer-lhe-ia.

68. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa - TRE /AP/2011) Considere as afirmações que
seguem.
L

IL

A sequência "na político, na religião, na ciência, na
arte, na imprensa, na literatura, na filosofia, até na
cozinha" constitui elenco de profissões que tive. ram de se associar ao "domínio da cultura para
atingir a economia do estrelato".

Em "A própria literatura consagra escritores no mer-

cado internacional, os quais negociam seus direitos
por intermédio de agentes, segundo o sistema que
prevalece nas indústrias do espetáculo," a expressão
em destaque foi obrigatoriamente empregada
para evitar a ambigui9ade que ocorreria se, em
seu lugar, fosse usado o pronome "que".
'~ própria literatura consagra escritores no
mercado internacional, os quais negociam seus
direitos por intermédio de agentes, segundo o sis- ·
tema que prevalece nas indústrias do espetóculo'~

liL Em

(E) defendem-lhe- atribuir-lhe- a mereceria.

Alternativa "a"- Correta.

O Nota da autora: Questão de emprego dos
pronomes pessoais e colocação pronominal.
defender é transitivo direto (a) e o advérbio de
modo atrai o ob'tíquo =a defendem. Eliminadas
alternativas f, Q e~atribuir é transitivo direto e indireto, o termo
sublinhado é objeto indireto (lhe), cabendo
atribuir-lhe ou lhe atribuir {por mera questão ,
fonética- de som). Eliminada alternativa~- Che"~
gamos à resposta!
merecer é transitivo direto {a) e o advérbio atrai
o oblíquo= a mereceria.

o segmento destacado poderia ser substituído
por "prevalecente", sem prejuízo do sentido e da
correção originais.

70. (FCC- TRT 20- Analista Judiciário/2011) Está
clara e correta a redação deste livre comentário
sobre texto:

O texto legitima

{A) Muita gente imagina que literatur'á é aonde se
escreve como se fala, embora hajam autores que
consigam fazê-lo com arte.

(A) I, somente.
{B) 11, somente.
(C)

(D) lhe defendem- lhe atribuir- mereceriam-na.

111, somente.

{O) I e 111, somente.

(EJ I, 11 e 111.

Alternativa "cu: correta.
I.

Não tiveram de se associar ao domínio da cultura
para atingir a economia do estrelato.

11.

Não ocorreria ·ambiguidade porque o verbo posterior está no plural, evidencia-se, assim, que o
pronome que retoma escritores.

li I. Prevalecente: que prevalece; DOMINANTE; PREDOMINANTE; PREPONDERANTE; PREVALENTE.

(B) O gosto literário dos antigos professores de português não sucitava qualquer dúvida quanto ao
brilho da retórica exagerada.
{C) A formulação mesma dos temas de redação era
um indubitável encaminhamento do aluno para
o estilo grandiloquente.
{D) A linguagem rude de Paulo Honório não desestimulou-lhe de escrever um romance que se notabilizaria· como literário.
{E) Embora Graciliano Ramos ache mais preferível
uma linguagem concisa do que a empolada, ele
é um escritor bastante culto.

Alternativa "cu- Correta.
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Pronome
O Nota da autora: Questão de pronome, regência, crase, ortografia e concordância.
Mesma concorda com o substantivo feminino
singular formulação.

faltar é transitivo direto e indireto, o termo grifado é objeto indireto (lhe) e o pronome o oblíquo deve estar prodítico porque o advérbio o
atrai- nunca lhe faltarão.

Alternativa "a"- Muita gente acha que na literatura se escreve como se fala, embora haja autores
que consigam fazê-la com arte.

72. (FCC - TRT 12 - Analista Judiciário/2010) A
frase em que se apresenta adequado e uniforme o
tratamento pessoal e verbal é:

Alternativa "b"- Suscitava.
AlternatiVa "d"- não o desestimulou: desestimular é transitivo direto e o advérbio de negação
não atrai o obliquo.
Alternativa "e" - Embora Graciliano Ramos
ache preferível uma linguagem concisa à empolada, ele é um escritor bastante culto.
Perceba que o substantivo linguagem está
implícito e para se certificar do emprego do sinal
indicativo de crase, faça a substituição por um substantivo masculino qualquer: ache preferível um
texto conciso a um texto empolado.
Perigo: se não houvesse o artigo indefinido
anteposto ao vocábulo linguagem, haveria crase.
Exemplo: ache preferível a linguagem concisa à
empolada= ache preferível o texto conciso ao texto
empolado.
·

(A)

Vimos, por este intermédio, solicitar a Vossa
Senhoria que vos digneis a acolher e enviar ao
Juiz da 4a Vara os autos do processo em tela.

(B)

Viemos, por este intermédio, solicitar que Vossa
Excelência se digneis a acolher o parecer do processo em tela e enviá-lo ao Juiz da 4" Vara.

(C)

Vimos, por este instrumento, soliéitar-vos que
acolhais o parecer que dispomos sobre o processo, e encaminhá-lo ao Juiz da 4a Vara.

{0)

Vêm aqui, por este recurso, solicitar-vos os interessados que Vossa Excelência remetais o parecer do processo em tela ao Juiz da 4a Vara.

(E)

Vimos, por este dispositivo, solicitar que Vossa
Senhoria acolha e encaminhe ao Juiz da 4a Vara
os autos do referido processo.

É preferível algo a algo, assim como o verbo
preferir.

71. (FCC - TRT 20 - Analista Judiciário/2011)
"Nosso espírito logo se define, logo se agregam ao
nosso espírito as marcas que distinguirão nosso espfrito
para sempre, jd que nunca faltarão ao nosso espfrito
os impulsos determinantes da natureza". Evitam-se as

viciosas repetições da frase acima substituindo-se os
elementos sublinhados, respectivamente, por:
(A)

agregam-no~

lhe distinguirão -lhe faltarão

(B) agregam-lhe -lhe distinguirão- faltar-lhe-ão
(C)

Alternativa "e"- Correta.
O Nota da autora: questão de pronome, concordãncia e verbo.
1)

Lembrar que a concordãncia com pronome de
tratamento deve ser na terceira pessoa (você ou
vocês) = eliminadas alternativas a, b, c e d, ou
seja, chega-se à respos~a;
- - - -

2)

O verbo vir no presente do indicativo é: venho,

vens, vem, vimos, vindes, vêm.
Trecho para a próxima questão:

agreganl a ete- lhe distinguirão -lhe faltarão

(O) o

agregam~

o distinguirão~ o faltarão

(E) lhe agregam- o distinguirão -lhe faltarão

Alterrlativa "e"- Correta.
O Nota da autora: questão de emprego dos
pronomes pessoais e colocação pronominal.

agregar é transitivo direto e indireto, o termo
grifado é objeto indireto (lhe) e o pronome o
oblíquo deve estar prodítico porque a conjunção o atrai- logo se lhe agregam. Encontrada a
resposta através do primeiro item.
distinguir é transitivo direto (o) e o pronome
relativo atrai o oblíquo que o distinguirão.

...

( }

Também são constatadas fafhas na garantia
dos direitos dos jovens nos processos, como audiências apressadas e sem testemunhas de defesa- ou
insuficiência de provas para a condenação. Cogitam-se mudanças no texto com o intuito de melhor
detalhar as responsabilidades da pader público na
execução das medidas sociaeducativas. Nenhuma
alteração, contudo, será suficiente se não forem
criadas condições para aplicar as sanções alternativas, como a liberdade assistida, com acompanhamento de especialistas. São raros os municípios
que contam com equipes preparadas e meios para
implementar esses procedimentos. Essa deveria ser
uma das prioridades do Estado ao lidar com crianças e adolescentes. Se jufzes parecem atuar com
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excessivo rigor, inclinando-se pela internação, o
fazem para respondera pressões do sociedade, que
se sente vítima da insegurança, e por falta de condições para aplicar medidas mais adequadas. (Folha

de S. Paulo, editorial, 74/07/2010)

--------------

73. (FCC - TRT 12 -Analista Judidário/2010) De
acordo com o contexto, na frase Essa deveria ser

(B) considerou-lhe - acrescentar-lhe - povoassem-lhe- imprimissem-lhe
(C} o considerou - acrescentar-lhe - o povoassem lhe imprimissem
(D} lhe considerou -acrescentá-lo- povoassem-no
-imprimissem-lhe
{E) considerou-o- o acrescentar -lhe povoassem-

uma das prioridades do Estado ao lidar com crianças
e adolescentes, o pronome sublinhado

lhe imprimissem

(A) anuncia uma prioridade que se formulará em
seguida, já no final do texto.
(B) refere-se à inexistência de equipamentos de
segurança minimamente aceitáveis nos municí-

Alternativa "c"- Correta.

O Nota da autora: Questão de emprego dos
pronomes pessoais e colocação pronominal.

pios.

considerar é transitivo direto, logo admite o e
como há o advérbio de tempo logo anteposto,
este o atrai ""' logo o considerou. Eliminadas
alternativas !!• !?, s! e~·

(C} refere-se à necessidade já referida de se possibi-

litar a aplicação de sanções alternativas.
(0) anuncia a prioridade de se evitar a aplicação de

penas a menores eventualmente infratores.

acrescentar é transitivo direto e indireto, o termo
grifado é objeto indireto"" acrescentar-lhe.

à prioridade de garantir as conquistas
já constatadas quando da aplicação do ECA.

{E) refere-se

povoar é transitivo direto"" o; o pronome ~elativo
que atrai o obliquo"" que o povoassem.
imprimir é transitivo direto e indireto, o termo
sublinhado é objeto indireto""" lhe; a conjunção
aditiva atrai o oblíquo= e lhe imprimissem.

Alternativa "c"- Correta.
C Nota da autora:. O pronome demonstrativo,
nesse caso, é an<~fórico (retoma ideia citada). Bastava voltar aos períodos imediatamente antepostos: nenhuma alteração, contudo, será suficiente se
não forem criadas condições para aplicar as sanções
alternativas, como a liberdade assistida, com acompanhamento de especialistas. São raros os municípios que contam com equipes preparadas e meios
para implementar esses procedimentos.

Alternativa "a"- Os pronomes anafóricos (retomam idelas: esse, essa, isso) não podem anunciar
algo. O pronome, nesse caso, deveria ser catafórico
(cita ideias: isto, este, esta).
Alternativa "b"- Não se refere à inexistência de
equipamento.
Alternativa "d" - O pronome anafórico não
pode anunciar uma ideia.
Alternativa "e" - Não se refere à prioridade de
garantir as conquistas.
74. (FCC - TRT 12 - Analista Judiciário/2010)

"Deus criou o mundo, mas Jogo considerou o mundo
desprovido de vida, e resolveu acrescentar ao mundo
seres vivos, que povoassem o mundo e imprimissem ao
mundo a marca do sopro divinoN. Evitam-se as vido~etições da frase acima substituindo-se os ele-

mentos sublinhados, respectivamente, por
{A) considerou-o - acrescentá-to - povoassem-no imprimissem-no

------------

75. (FCC- TRT9- Analista Judidário/2010) "Nossa
aniquilação é inevitável ou será que seremos capazes

de garantir nossa sobrevivência mesmo tendo em mãos
armas de destruição em massa?"Na frase acima,
(A) mesmo as tendo em mãos é correta alternativa
de construção, com emprego pronominal.
{8) o termo ou expressa uma alternância repetitiva.
{C}

o segmento mesmo tendo pode ser corretamente substituído por desde que tenhamos.

(D} ou será que a seremos capazes de garantir é
correta alternativa de construção, com emprego
pronominal.
(E) o segmento Nossa aniquilação é inevitável
pode ser substituído pelo equivalente nossa
conflagração é irredutfvel.

Alternativa "a"- Correta.
O Nota da autora: Questão de pronome (colocação pronominal), período composto e semântica.
O trecho mesmo as tendo em mãos substitui
armas de destruição em massa, caso se referisse
à aniquilação é inevitável ou à nossa sobrevivência, ficaria no singular: mesmo a tendo em mãos.
Alternativa correta.

; lHl

Pronome

Alternativa "b"- Expressa alternância, mas não
repetitiva.
Alternativa "c" - Desde que tenhamos indica
condição e mesmo tendo, concessão. Não pode ser
substituído.
Alternativa "d" - ou será que seremos capazes
de garanti-la.
Alternativa ne" - Aniquilação: destruição,
extinção; conflagração: grande excitação de ânimo.
TRT 9 - Analista Judiciário/2010) Está
correto o emprego do elemento sublinhado na frase:

76. (FCC -

deve-se à ciência o conhecimento de um sem-número
de fenômenos que coube a ciência óp/icar, razão pela
qual deve-se conferir à ciência a importância do que
nos humanizo". Evitam-se as viciosas repetições da

frase acima substituindo-se os elementos sublinhados, respectivamente, por:
(A) deve-se a esta- lhes coube- lhe conferir
(B)

deve-se à leia- coube-lhe- conferir-lhe

(C)

deve-se-lhe -lhe coube- conferir-lhe

{0)

deve-se à mesma - a coube -conferi-la

(E) deve-se-lhe- coube-lhe- conferi-la

(A) O pensamento clássico encerra uma riqueza~
~

valor poucos prestam o devido reconhecimento.

morte, -2&Q'o temor nos faz querer esquecer
dela, é uma questão permanente da filosofia
estoica.

(B) A

(C) Quase nunca atentamos para os límites ~

devemos impor aos nossos desejos.
(0)

Nossas esperanças não devem projetar-se para
além do espaço~ domínio estamos assegurados.

·,(E) Quem vagueia sem propósito pela vida fere um
dos princípios de que os estoicos jamais.

Alternativa "e": correta - Os estoicos jamais
dos principias.
Alternativa "a" - O pensamento clássico
encerra uma riqueza a cujo valor pOucos prestam o
devido reconhecimento= poucos prestam o devido
reconhecimento ao valor da riqueza.
Alternativa "b"- A morte, cujo temor nos faz
querer esquecer dela, é uma questão permanente da
filosofia e~toica = faz-nos querer esquecer o temor
da morte.
Não se usa artigo ao lado do pronome relativo
cujo(a), não havendo as construções: cujo o, cuja
aeo cujo.
Alternativa "c"- Quase nunca atentamos para
os limites que devemos impor aos nossos desejos =
devemos impor limites aos nossos desejos. O termo
limites possui função sintática de objeto direto, não
exigindo-preposição.
Alternativa "d"- Nossas esperanças não devem
p_~ojetar-se .P,ara além do espaço de cujo domínio
estamos ,assegurados = estamos assegurados do
domínio do espaço.
77. {FCC - Analista Judiciário - Area Judidárlâ
- TRT 22a Região/2010) "A ciência é indispensável:

Alternativa "c": correta - Deve-se algo a
alguém. Verbo transitivo direto e indireto+ SE= voz
passiva.
Importante ressaltar que o termo o conhecimento
possui função de sujeito: o conhecimento é devido à
ciência. De qualquer forma, à ciência possui função
de objeto indireto"" deve-se-lhe.
Alternativa b eliminada pelo uso incorreto do
acento indicativo de crase antes do pronome pessoal (ela). Coube A ALGO: objeto indireto"" lhe. Mais:
número de fenômenos que lhe coube explicar. O pronome relativo que atrai o pronome oblíquo.
Chega-se à resposta sem ao menos ir ao terceiro
termo. Deve-se conferir A ALGO: objeto indireto ;:;;
conferir-lhe.
Texto para a próxima questão:
Rita
No meio da noite despertei sonhando com
minha filha Rita. Eu a via nitidamente, na graça
de seus cinco anos. Seus cabelos castanhos- a fita
azul- o nariz reto, correto, os olhos de água, o riso
fino, engraçado, brusco
Depois um instante de seriedade; minha filha
Rita encarando a vida sem medo, mas séria, com
dignidade. Rita ouvindo música; vendo campos,
mares, montanhas; ouvindo de seu pai o pouco, o
nada que ele sabe das coisas, mas pegando dele
seu jeito de' amar- sério, quieto, devagar.
Eu lhe traria cajus amarelos e vermelhos, seus
olhos brilhariam de prazer. Eu lhe ensinaria a palavra cica, e também a amar os bichos tristes, a anta
e a pequena cutia; e o córrego; e a nuvem tangida
pela viração. Minha filha Rita em meu sonho me
5orria- com pena deste seu pa1: que nunca a teve
(Rubem Braga. 200 Crônicas escolhidas. 13 ed. RiO
de Janeiro. Record, 1998, p.200)

•

'
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78. (FCC - Analista Judiciário -Área Judiciária
- TRT- sa Região/2010) "(... )com pena deste seu
pai,~ nunca a teveq. O pronome relativo grifado
na frase acima está também presente na seguinte

frase:
(A) É de se perguntar que outro dilema poderia
ter recebido expressão poética tão saborosa:
"Filhos? Melhor não tê-los! Mas se não os temos,
como sabê-lo?

{B) Tornou-se difícil encontrar nos jornais crônicas

que não tenham como tema a política ou a economia, isto é, crônicas propriamente ditas.
(C) Muitos já notaram que -as crônicas de Rubem
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Alternativa "c": correta - Temiarr é verbo
transitivo direto e, por terminar em ro, o pronome
oblíquo o que se refere a esse sarcasmo assume a
forma no. Explorava também é transitivo direto e<?
pronome deve assumir a forma o (esse sarcasmo). O
mesmo o,\-orre com o verbo tornar, mas por terminar
em r, o pronome oblíquo assume a forma de lo.
.... Rápida dica - Verbos que acrescentam os
pronomes oblíquos o (a), os {as) e terminam em R,
S, Z suprime-se a última letra e acrescenta-se LO(A),
LOS (LAS). Nos verbos que terminam em M, ÃO, ÕE,
ou seja, fonemas nasais, acrescentam-se as formas
NO(A), NOS(AS).

Braga são verdadeiros poemas em prosa.
{0) Talvez não haja nada mais ambivalente que a

maternidade ou a paternidade, com sua teimosa
mistura de risos e lágrimas.
(E) Com frequência, o sonho nada mais é que a reali-

zação de nossos mais recônditos desejos.

Alternativa "b": correta - Que é um pronome
relativo por equivaler a o qual. Basta tentar substituir
o vocábulo nas alternativas.
Alternativa "b" - ... encontrar nos jornais crónicas
as quais não tenham como tema a política ou a economia. Pronto! QUE= AS QUAIS: pronome relativo.
Cuidado com as alternativas a e c É de se perguntar isto. Se a ideia de que algo será citado pos-.
teriormente aparece, significa que o termo posterior
{que) é uma conjunção integrante e que a oração é
classificada como oração subordinada substantiva
(no caso, subjetiva). Muitos já notaram isto= conjunção integrante.

80. (FCC- Analista Judiciário- Area Àdministra-

tiva- TRF- 4a Região/2010)
Houve muítas discussões sobre medidas para se
minimizar o aquecimento global, já que todos consideram o aquecimento global uma questâo crucial para a
humanidade, émbora poucos tomem medidas concretas para reduzir o aquecimento global, náo havendo
sequer consenso quanto às verbas necessárias para
mitigar os efeitos do aquecimento global.

Evitam-se as viciosas repetições do período
acima substituindo-se os elementos sublinhados, na
ordem dada, por:

;

(A) o consideram- reduzir-lhe- mitigar-lhe os efeitoS
{8) consideram-lhe - o reduzir - mitigar-lhe seus

efeitos
(C) lhe consideram- reduzi-lo- mitigá-los aos efei-

tos
(D) o consideram--' reduzi-lo- mitigar-lhe os efeitos

(E) consideram-no - reduzir-lhe - O)itigar-lhes os

efeitos
79. (FCC- Analista Judiciário -Área Judiciária TRE /AC/2010)

Com o tempo, o sarcasmo de Montesquieu tornou-se proverbial, mas no século XVI/f temiam esse
sarcasmo todos os que se sentissem objetos possíveis
dele, já que o filósofo explorava esse sarcasmo com
a arte de quem sabe tornar o sarcasmo uma arma
mortal.
Evitam-se as viciosas repetições do perfodo
acima substituindo-se os elementos sublinhados, na
ordem dada, por: ·

Alternativa "d": correta - Quem considera,
'considera algo: verbo transitivo direto pede o pronome oblíquo o. O pronome indefinido todos atrai o
oblfquo. Eliminam-se as alternativas b, c e e.
Reduzir é transitivo direto= reduzi-lo. Mais uma
vez não há necessidade de conferir o terceiro termo
por já ter encontrado a resposta.

(A) temiam-no -lhe explorava- o sabe tornar.

Mitigar os efeitos do aquecimento global equivale
a mitigar os efeitos dele ou seus efeitos= mitigar-lhe
os efeitos.

(8) lhe temiam- o explorava- lhe sabe tornar.

._

(C) temiam-no-? explorava- sabe torná-lo.
(D) temiam a ele- explorava-lhe- sabe torná-lo.
(E) o temia·m- explorava-o- sabe tornar-lhe.

Se o pronome oblíquo lhe pode ser substituído por um pronome possessivo, possui função
sintática de adjunto adnominal. Como em: Ajeitou-lhe as cobertas. Substituindo: Ajeitou ~
cobertas.

Pronome
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81. (Analista Judiciário- Area Judiciária- TRF 3"
região/2007- FCC) "Devaneios, quem não tem devaneios (7)? Têm devaneios {2) as crianças e os jovens, dão
~anelos (3) menos crédito os adultos, mas é impossível abolir os devaneios (4) completamente". Evitam-se
as indesejáveis repetições da frase acima substituindo
-se os elementos sublinhados, na ordem dada, por:
{1)

{2)

{3)

{4)

•)

os tem

Têm-lhes

dão-lhes

abolir-lhes

b)

tem eles

Têm-nos

dão-!hes

abolir-lhes

<)

os tem

Têm eles

dão-nos

aboli-los

d)

tem a eles

Os têm

dão a eles

abolir a eles

•l

os tem

Têm-nos

dão-fhes

aboli-los

Alternativa "e": correta- Quem tem, tem algo
(V.T.D.), objeto direto: os. O advérbio de negação
atrai o pronome oblíquo = não os tem. Eliminadas
alternativas b e c.
O mesmo verbo, transitivo direto, mas não há
palavra atraindo o pwnome oblíquo e o verbo
termina em m :=f têm-nos. Eliminadas alternativas
a e d. Chegamos à resposta!
Dão é transitivo direto e indireto, o termo grifado
é objeto indireto= dão-lhes menos crédito.

Alternativa "a"- Afirmou que a analogia entre
-duas obras é claramente notada.
Alternativa "b" - Habituou-se ~ observar os
menores detalhe$ de cada tela do pintor.
Alternativa "c" - O portão era ladeado de ou

E2i duas guaritas.
Alternativa "d"- O susto emudeceu-g_ ou~83. (Analista Judiciário- Execução de Mandados
- TRF 1" região/2006- FCC)
O editorial foi considerado um desrespeito à soberania de Cuba, trataram a soberania de Cuba como
uma questão menor, pretenderam reduzir a soberania
de Cuba a dimensões risíveis, como se os habitantes do
país não tivessem construído a soberania de Cuba com
sangue, suor e /ógrimas.

Evitam-se as viciosas repetições acima
substituindo-se os segmentos sublinhados, respectivamente, por
(A) trataram a ela- reduzir-lhe- a tivessem construído.
(B) trataram-na - reduzi-la -a tivessem construido.
(C) a trataram- a reduziram- tivessem-na construído.

{0) trataram-lhe - reduziram-lhe - lhe tivessem
construído.
(E) trataram-na - reduziram-lhe - lhe tivessem
construído.

Abolir é transitivo direto e o verb-o termina em r=
aboli-los.
82. (FCC - Analista Processual - MPU/ 2007)
Empregou-'se de acordo com o padrão culto a forma
grifada em:
(A) Afirmou que a analogia pelas duas obras é claramente notada.
(B) Habituou-se em observar os menores detalhes
de cada tela do Pinto~.
{C) O portão era ladeado S2!!l duas guaritas.

Alternativa "b": correta- Trataram é transitivo
direto, pede o oblíquo a, mas o verbo termina em m
=trataram-na. Eliminadas alternativas a, c e d. Reduzir é transitivo direto e pede o obliquo a, como termina em r= reduzi-la. Eliminada alternativa e. Construir é transitivo direto e o advérbio de negação atrai
o oblfquo =não a tivessem co'nstruído.

2.2.CESPE

{0) O susto emudeceu-lhe.
(E)

Desconfio~

ele seja espião.

Alternativa "e": correta- Peguinha FCC: em orações subordinadas substantivas objetivas indiretas e
completivas nominais, o uso da preposição não é obrigatório. Como em: Necessito que todos entendam.
Quem necessita, necessita de algo, mas, por se tratar
de uma oração, a preposição não foi inserida. Isso não
ocorre em p~riodo simples: Necessito de estudo.
Foi o que ocorreu na alternativa correta: Desconfio que ele seja espião= quem desconfia, desconfia
de algo, mas a preposição não é obrigatória.

Trecho para responder à questão.
(...) Hoje, portanto, alguém ~se vê incapaz de
arcar com os custos que uma lide judicial impõe, mas
necessita da imediata prestação jurisdicional, pode,
mediante simples afirmativa, postular as benesses
dessa prerrogativa, garantida pela Constituição
Federal vigente.
Uma história para a gratuidade jurídica no BrasiL
Internet: (com adaptações).
84. (CESPE - DPU/2016) O vocábulo Hque", em
#incapaz de arcar com os custos que uma lide judicial
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impõe", funciona como pronome relativo e retoma o
termo antecedente.
( ) errado

tes grupos étnicos, independentemente de classe
social e econômica ou mesmo de idade. (...)
(Internet: <www.direitoshumanos.usp.br>)

Certo- Para ser pronome relativo, pode ser subs~
tituído por o qual- e suas variações:

86. (Cespe - Agente de Polícia Federal DPF/2014) O pronome possessivo nsuas" refere-se a
"de todos os Estados e sociedades".

( ) certo

1.

Alguém que se vê= alguém o qual se vê;

2.
Claro que o relativo está retomando o pronome indefinido "alguém". Havendo dúvida, faça a
pergunta ao verbo: quem se vê incapaz? Alguém.

{ ) Certo { ) Errado

Errado- Consequências de quê? Do #uso indevido de drogas".

Questão muito fácil a quem possui domínio teórico.

Em relação ao texto abaixo,

DICA
Não alterando a ordem e a estrutura do perlodo,
os pronomes que, quem, onde e o qual não poderão
ser substituídos por cujo e vice-versa. Se alterar a
ordem, pode ser que admita - assunto exigido em
provas de 2015 e 2016.
85. (CESPE
Analista
Administrativo
FUNPRESP/2016) A substituição do pronome "o",
em "reduziu-o a artigos" (Leu um tratado de psicologia e trocou-o em miúdo, isto é, reduziu-o a artigos,
uns quarenta ou cinquenta, que projetou meter nas
revistas e nos jornais}, por lhe preservaria a correção

gramatical do texto.
( ) certo

( ) errado

Errado

julgue o próximo item.
"[. ..)Problemas de consciência não os haveria de
ter o julgador pela decisão em si, porque o seu veredito era baseado na contundência probatória do
meio de prova "mais importante"- a c'onfissão. [. ..

r

Getúlio Marcos Pereira Neves. Valori.ção da
prova e livre convicção do juiz.
In: Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n.Q 401,
ago./2004 {com adaptações).

87. {Cespe - Escrivão de Polícia Federal DPF/2013) Seriam mantidas a qmeção gramatical e
a coesão do texto, caso o pronome "os", em "não os
haveria de ter", fosse deslocado para imediatamente
depois da forma verbal "ter", escrevendo*se tê-los.
( } Certo ( ) Errado

O Nota da autora: Questão de pronome, análise sintática e regência.
O verbo reduzir é transitivo direto e indireto:
reduziu algo (o = objeto direto) a algo (a artigos =
objeto indireto).
Pronomes pessoais oblíquos que possuem função de objeto direto: o(s), a(s}; objeto indireto: lhe(s).
Como o verbo não pede preposição (reduziu algo),
não podemos usar o "lhe".

Certo- Segundo as regras da sintaxe de colocação pronominal, as duas opções são corretas. Veja:

Verbo Principal no Infinitivo ou Gerúndio
Frase com palavra atrativa Não os haveria de ter o jul= pronome antes do verbo gador...

auxiliar ou depois do verbo Não haveria de tê-los o julprincipal
gador...

Trecho para o item.
O uso indevido de drogas constitui, na atualidade, séria e persistente ameaça à humanidade
e à estabilidade das estruturas e valores políticos,
econômicos, sociais e culturais de todos os Estados
e sociedades. Suas consequências infligem considerável prejuízo às nações do mundo inteiro, e não
são detidas por fronteiras: avançam por todos os
cantos da sociedade e por todos os espaços geográficos, afetando homens e mulheres de diferen-

Trecho para o item.

(...) O neurocíentista relatou que quase três
quartos dos primeiros 250 americanos que tive*
ram suas condenações penais anuladas graças ao
exame de DNA haviam sido vítimas de falso testemunho ocular. Um psicólogo entrevistado afirmou
que, dependendo de como se conduz uma acareação, ela pode confundir a pessoa interrogada.
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Correio Braziliense,26/7/2013 {com adapM
tações).
88. {CESPE- Analista - MPU/2013) Com correção
gramatical e com mais precisão, a oração "que tiveram suas condenações penais anuladas graças ao
exame de DNA" poderia ser estruturada da seguinte
forma: cujas condenações penais foram anuladas
em virtude de contraprova fornecida pelo exame de
DNA.
{ ) Certo ( ) Errado

Certo - Por se tratar de pronome relativo, é viável seguir o passo a passo. No trecho:
1)

O pronome relativo que retoma três quartos dos
primeiros 2S0 americanos (sujeito do verbo tiveram);

2)

Ordem direta: três quartos dos primeiros 250
americanos tiveram suas condenações penais
anuladas graças ao exame de DNA.
No item:

1)

O pronome relativo cujas concorda com condenações penais anuladas;

2)

Ordem direta: As condenações penais dos três
quartos dos primeiros 250 americanos foram
anuladas em virtude de contraprova fornecida
pelo exame de DNA.

A ideia de posse do relativo cujas torna o trecho
mais coerente e as expressões alteradas pertencem
ao mesmo campo semântico (graças ao exame de
DNA e em virtude de contraprova fornecida pelo exame
deDNA}.

a beleza das adolescentes e devora corações puros,
que arranca com suas unhas, enquanro chafurda
na amargura. O filme, para quem não sabe e não
viu, busca resgatar o conteúdo terrorífico das origens dos contos de fadas. Elaine Brum.lnternet:

<http://revistaepoca.globo.com> (com adap~
tações).
·
90. (~ESPE- Delegal:to de Polícia- ALI 201.2) Em
"e não viu", seriam mantidos a correção gramatical
e o sentido original do período caso o pronome o
fosse inserido imediatamente antes de "viu", caso e~
que retomaria o antecedente "O filme".
( ) Certo ( ) Errado

Certo- Coesão e colocação pronominal: ... e não
o viu""' viu o filme. O pronome pessoal oblíquo átono
é atraído pelo advérbio de negação {não).
Trecho para o item.
O filme Branca de Neve e o Caçador deveria
chamar-se "Ravenna, a rainha má". Interpretada
pelo atriz Char/ize Theron, a mãe-madrasta-bruxa
da princesa é o mais interessante do filme, assim
como as questões tão atuais~ ela nos traz. E a
bela Charfize faz uma rainha inesquecível. (...)

Elaine Brum. Internet: <http://revistaepoca.globo.com> (com adaptações).
91. (CESPE- Delegado de Policia- ALI 2012) O
pronome "que" refere-se a "Charlize Theron".
( ) Certo { ) Errado

89. {CESPE - Analista - MPU/2013) O trecho
"a memória não pode ser considerada um papel
carbono" poderia ser corretamente reescrita da
seguinte forma: não pode-se considerá-la papel carbono.

Errado - O pronome relativo está retomando
questões atuais. Entenda: as questões tão atuais
as quais ela nos traz. Na ordem direta: Ela nos traz
questões atuais.

( ) Certo { ) Errado

Errado- Colocação pronominal: o advérbio de
negação {não} atrai o pronome oblíquo. Forma correta: não se pode considerá-la.

Trecho para o item.
(... )Para não envelhecer, essa vilã dos contos de
fadas ultrapassa todos os limites e quebra todos os
interditos. Uma mulher da era a.CP (antes da cirur- ·
gia plástica), Ravenna suga a alma, a juventude e

Atenção! Julgue o item relativo a ideias
e aspectos linguísticos do trecho:
A eco.nomia solidária vem-se apresentando
como uma alternativa inovadora de geração de
trabalho e renda e uma resposta favorável às
demandas de inclusão social no país. Ela compreende uma diversidade de práticas econômicas e
sociais organizadas sob a forma de cooperativas,
associações, clubes de troca, empresas de autogestão e redes de cooperação- que realizam atividades de produção de bens, prestação de serviços,
finanças, trocas, comércio justo e consumo solidá~

•
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rio. ()(Internet: http://portal.mte.gov.br!imprensa,
com adaptações).

*•

92. (CESPE - Analista Judiciário - Administrativa- TRT 1012013) No trecho "A economia solidária
vem-se apresentando", o deslocamento do pronome
pessoal oblíquo para depois do verbo principal da
locução não prejudicaria a correção gramatical do
texto: vem apresentando-se.
( ) Certo ( ) Errado

Certo- Por se tratar de locução verbal, as duas
formas estão corretas .
..,_ Dica - Colocação pronominal nas locurões
verbais: podem ocorrer as seguintes colocações ~ro
nominais:
1) verbo auxiliar+ infinitivo ou gerúndio
depois do verbo auxiliar, se não houver justificativa para o uso da próclise: devo-lhe entregar o
gabarito. Vou-me arrastando pelas ruas do Nordeste.
depois do infinitivo ou gerúndio: devo entregar-lhe a o gabarito. Vou arrastando-me pelas ruas

do Nordeste.
Se houver alguma palavra que justifique a próclise, o pronome poderá ser colocado.
Antes do verbo auxiliar ou depois do infinitivo ou
gerúndio.
antes do verbo auxiliar
Não se deve jogar livro fora·. Não me vou arrastando pelas ruas.
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Persistiam, contudo, numerosas fontes clássicas
que descreviam o lugar em que se encontrãvam
centenas de milhares de rolos. E eis a •solução do
enigma. O acervo da biblioteca de'-Aiexandfiá--erO
composto por rolos e não por livros (... ) In: João C.
de C. Rocha (Org.). Interseções: a materialidade da
comunicação ..~i o de Janeiro: /mago; ED!J,ERJ, 1998,
p. 12, 14-IS,comadaptações)
---------~-

93. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária
- STJ/2012) logo após imaginária, "cujos" expressa
uma relação de posse.
) Certo ( ) Errado

Certo- Exato. Os livros da biblioteca-imaginária.

Atenção! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do trecho.
(... ) Noenta.nto,jamais poderiam localizá-la, já
que não levaram em consideração a materialidade
dos meios de comunicação dominante na época
(.. .) (In: João C. de C Rocha (Org.). Interseções: a
materialidade da comunicação. Rio de Janeiro:
lmago;EDUERJ, 1998, p. 12, 14-15, com adaptações)_

94. (CESPE - Analista Judiciário - Área Judiciária- STJ/2012) O trecho "jamais poderiam localizá· la" poderia ser corretamente reescrito da seguinte
forma: jamais a poderiam localizar.
( ) Certo { ) Errado

depois do infinitivo ou gerúndio.
Não deve calar-se. Não vou arrastando-me pelas
ruas.
2) verbo auxiliar+ particípio.
Se não houver palavras que justifique o uso dÇJ
próclise, o pronome ficará depois do verbo auxiliar.
Caso a locução verbal não inicie a oração, pode-se
colocar o pronome oblíquo em duas posições: antes
do verbo auxiliar ou entre os dois verbos. Não se
coloca o pronome oblíquo após o particípio; haviam-me ofertado um cargo. Não me haviam ofertado
cargo algum.
Atenção! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do trecho.
(. .. ) Tratava-se então de uma biblioteca imaginária, cujos livros talvez nunca tivessem existido?

Certo - O advérbio "jamais." .atrai o pronome
oblíquo para antes do verbo (próclise), porém nessa
forma verbal, admite-se corretamente também após
o segundo verbo (ênclise).

Atenção! Julgue o item subsequente, acerca dos
sentidos e da organização das ideias do trecho.
Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ajudam a traçar o perfil do eleitor brasileiro da última
eleição. A inclusão política dos brasileiros vem, a
cada eleição, consolidando-se e os dados são irrefutáveis quanto a isso. A cada cinco pessoas aptas
a votar nas eleições de 2010, uma era analfabeta
ou nunca havia frequentado uma escola. São, ao
todo, 27 milhões de eleitores nessa situação no
cadastro do TSE. Desses, oito milhões se decfararam analfabetos e 19 milhões declararam saber ler
e escrever, sem, entretanto, nunca terem estado em
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uma sala de aula. No total, havia 135,8 milhões de
eleitores no pais em 2010.

95. (UNB/CESPE - Poder Judiciário - TRE I
ES/2012) Após o vocábulo "Desses", está implícita a
referência a "27 milhões de eleitores nessa condição no
cadastro do TSE".

( }Certo ( ) Errado

Resposta Correta: (x) - Questão anulada, analisemos: ao citar 27 milhões de eleitores e utilizar
dados numéricqs posteriormente, fica clara a retomada do termo. Oito milhões nunca terem estado
em uma sala de aula e dezenove milhões declararam
saber ler e escrever. O pronome está se referindo
aos 27 milhões citados anteriormente. Alternativa
correta.
Atenção! Julgue o item subsequente, acerca dos
sentidos e da organização das ideias do trecho.
(... ) O povo a que remete a ide ia de soberania popular constitui uma unidade, e não, a soma
de indivíduos. Jurídica e constitucionalmente, a
representação "representa" o povo (e não, todos
os indívlduos). Além disso, náo há propriamente
mandato, pois a função do representante se dá
nos limites constitucionais e não se determina por
instruções ou cláusulas estabelecidas entre ele (ou
o conjunto de representantes) e o eleitorado. As
condições para o exercício do mandato e, no limite,
seu 'conteúdo estão predeterminados na Constituição apenas nela. Estritamente, nem sequer é
possfvel falar em representação, pois não há uma
vontade pré-formada. Há a construção de uma
vontade, limitada apenas aos contornos constitucionais. (Eneida Desiree Salgado. Princípios constitucionais estruturantes do direito eleitoral. Tese de
doutoramentO. Curitiba: Universidade Federa{ do
Paraná, 2010. Internet: http://dspace.c3sl.ufpr.br,
com adaptações).

e

96. (CESPE - Analista Judiciário - Area Judiciária
- TRE - RJ/2012) O pronome "ele~ tem como referente o nome "representante".
( ) Certo ( ) Errado

Certo - Substituindo para facilitar: Além disso,
não há propriamente mandato, pois a função do
representante se dá nos limites constitucionais e não
se determina por instruções ou cláusulas estabelecidas
entre ele- o representante- (ou o conjunto de representantes) e o eleitorado.

Atenção! A respeito da organi:tação
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
(. ..) As perdas resultantes de assaltos são de 50
milhões de reais anuais. Já os crimes~ armas são
os computadores devem, em 2010, ser responsáveis
por perdas de 900 milhões de reais, dezoito vezes mais
que nos assaltos convencionais. (...) (André Vargas.
Assalto.com.br, In: Veja, 24/11/2010, com adaptações).
97. ((CESPE - Delegado de Polícia - ES/2011) O

pronome "cujas" poderia ser substituído por onde,
sem que houvesse prejuízo semântico ou sintático
para o texto.
( ) Certo ( } Errado

Errado- Em itens assim, nem é preciso voltar ao
texto. Por quê? Porque os pronomes que retomam
termos são: que, quem, o (a) qual, os (as) quais. O
cujo concorda com o termo posterior, ou seja, nunca
poderá ser substituído por pronome algum. Ê ímpar.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
..) Segundo o economista argentino Kliksberg, o
círculo perverso da iniquidade só será rompido quando
enxergarmos a pobreza como uma violação dos
direitos humanos, contra a qual é preciso lutar diariamente. (Entrevista de Bernai'do Kfiksberg a Carta Capital, 12/5/2010, com adaptações).
98. (CESPE -Procurador do Município - Prefei·

tura Boa Vista - RR/2010} O uso de "a qual" em
lugar de o que tem a vantagem de deixar claro' que
a luta diária deve ser contra a "pobreza" ou contra a
"violação", não contra os "direitos humanos".
( ) Certo ( ) Errado

Certo - O pronome relativo a qual é, no texto,
substitutivo de pobreza ou de violação. Ordem
direta: É preciso lutar diariamente contra a pobreza
e a violação dos direitos humanos.
Considerando a organização das
ideias e estruturas linguísticas do
texto, julgue os seguintes itens.
Inovar é recriar de modo a agregar vafor e
incrementar a efici~ncia, a produtividade e a com-
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petítividade nos processos gerenciais e nos produ·
tos e serviços das organizações. Ou seja, é o fer·
menta do crescimento económico e social de~
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Atenção! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do trecho.

eE.fi. Para isso, é preciso criatividade, capacidade
de inventar e coragem para sair dos esquemas
tradicionais. Inovador é ·a indivíduo que procura

respostas originais e pertinentes em situações com
as quais ele se defronta. É preciso uma atitude de

abertura para as coisas novas, pois a novidade é
catastrófica para os mais céticos. Pode-se dizer
que o caminho da inovação é um percurso de difí-

cil travessia para a maioria das instituições. Inovar significa transformar os pontos frágeis de um

empreendimento em uma realidade duradoura e
lucrativa. A inovação estimula a comercialização
de produtos ou serviços e também permite avanços importantes para todo a sociedade. Porém,
o inovação é verdadeira somente quando está
fundamentada no conhecimento. A capacidade
de inovação depende da pesquisa, da geração
de conhecimento. É necessário investir em pesquisa para devolver resultados satisfatórios à
sociedade. No entanto, os resultados desse tipo
de investimento não são necessariamente recursos financeiros ou valores econômicos, podem ser
também a qualidade de vida com justiça social.
(Luís Afonso Bermúdez, O fermento tecnológico.
In: Darcy. Revista de jornalismo cientifico e cultural
da Universidade de Brasília, novembro e dezembro
de 2009, p, 37, com adaptações).

99. {CESPE - Analista Processual - MPU/2010)
Subentende-se da argumentação do texto que o
pronome demonstrativo, no trecho "desse tipo de
investimento" (final do texto), refere-se à ideia de
"fermento do crescimento econômico e social de um
país" {segundo período).

Errado- Se foi usado o pronome demonstrativo
anafórico esse {retoma ideias), este se refere ao período anterior investir em pesquisa para devolver resultados satisfatórios à sociedade.
100. (CESPE- Analista Processual- MPU/2010)
No quarto período, o segmento "as quais" remete
a "situações" e, por isso, admite a substituição pelo
pronome que; no entanto, nesse contexto, tal substituição provocaria ambiguidade.

( ) Certo ( ) Errado

(... ) Evidentemente, isso leva a perceber que
há um conflito entre a autonomia da vontade do
agente ético (a decisão emana apenas do interior
do sujeito) e o heteronomia dos valores morais
de sua sociedade {os valores são dados externos
ao sujeito). Esse conflito só pode ser resolvido se
o agente reconhecer os valores de sua sociedade
como se tivessem sido instituídos por ele, como se
ele pudesse ser o autor desses valores ou das normas
morais, pois, nesse caso, ele será autônomo, agindo
como se tivesse dado a si mesmo sua própria lei de
ação. (Marifena Chaui. Uma ideologia perversa. In:
Folhaonline, 14/3/1999, com adaptações).

101. {CESPE- Analista Judiciário- Ãrea Judiciária - STF/2008) A organização das ideias no texto
mostra que, em suas duas ocorrências,, o pronome
"ele" refere-se textualmente a "agente",

( ) Certo ( ) Errado

Certo - "agente" ê sujeito da oração anterior
os dois pronomes substituem o sujeito nas orações

seguintes. (obs.: agora você vê porque "Uma ideolo·
gia perversa"!)
Atenção! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
linguisticas e das ideias do trecho.
(... ) Parece que se busca conforto na condição
de coisa. Se eu for objeto, isto é, se eu for natureza,
meus mofes independem de minha vontade. Aliás,
o que está em discussão não é tanto o que os causou, mas como resolvê-los: se eu puder solucioná-los com um remédio ou uma cirurgia, não preciso
responsabilizar-me, a fundo, por eles. Tratarei g_
mim mesmo como um objeto. (... ) (Roberto Janine
Ribeiro. A cultura ameaçada pela natureza. Pesquisa Fapesp Especial, p. 40, com adaptações).

102. {CESPE - Analista Judiciário - Area Judiciária - STF/2008) A função sintática exercida por "a
mim mesmoff, em NTratarei a mim mesmoff correspende a me e, por essa razão, também seria gramaticalmente correta a seguinte redação: Tratarei-me.

( ) Certo ( ) Errado
Errado- Ele se defronta com as situações: refere-se às situações; o pronome poderia ser substituído por que, mas, ao contrário do que se afirma no
item, não provoca ambiguidade.

Errado- Deveria ocorrer mesóclise, pois o verbo
está no futuro: Tratar-me-ei.
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Atenção! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do trecho.
Em um artigo publicado em 2000, e que fez muito
sucesso na Internet, Cristovam Buarque desenhava
um idílico mundo futuro, liberto das soberanias
nacionais, em que tudo seria de todos. (... ) (Roberto
Pompeu de To/edo. Amaz6nia: premissas para sua
entrega. In: Veja, 28!5!2008, com adaptações).

103. {CESPE -Analista Judiciário - Afea Judiciária- STJ/2008) Mantém-se a correção gramatical do
texto e respeitam-se suas relações argumentativas
ao se substituir nem que" por onde.

( ) Certo ( ) Errado

Certo - Em que "" preposição + pronome relativo e equivale a onde sempre que retoma lugar.
Atenção! Julgue o seguinte itemr a
respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do trecho.
(.. .) Pode-se dizer, no que concerne à complexidade, que há um po/o empírico e um polo lógico
e que a complexidade aparece quando há simultaneamente dificuldades empíricas e dificuldades
lógicas.(... ) (Edgard Morin. Epistemologia da complexidade. In: Ooro FriedSchnitman(Org.). Novos
paradigmas, cultura e subjeÚvidade. Porto Alegre:
Artmed, 1996, p, 274, com adaptações).

104. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária
- STJ/2008) Reforça-se a ideia de possibilidade, coerente com a argumentação desenvolvida no texto, e
mantém-se sua correção gramatical, ao se utilizar, em
lugar de )Pode~se dizer", o tempo verbal de futuro do
pretérito, da seguinte forma: Poderia-se dizer.

{ ) Certo ( ) Errado

Errado - Não reforçaria a argumentação do
texto e não manteria a correção gramatical. Poder·se-ia (mesóclise): verbo no futuro.

Trecho para a próxima questão.
um\enário polêmico é embasado no desenca~
deainento de um estrondoso processo de exclusão,
diretamente proporcional ao avanço tecnológico,
9!ig projeção futura indica que a automação do
trabalho exigirá cada vez menos trabalhado-

res implicados tanto na produção (... ) (Gilberto
Lacerda Santos. Formação para o trabalho e olfa~
beti:Zaçãoinformática.ln:Linhas Críticas, v. 6, n.Q 11,
jttl!dez, 2000, com adaptações).

105. (CESPE - Analista Jt.idkiário - Área Judi·
ciária - TST/2008) Devido às relações de seiltido
entre as palavras do texto é correta a substituição do
pronome "cuja" pela preposi<lão de para expressar
noção de posse entre "avançÓ tecnológico" e nprojeção futura".

) Certo ( ) Errado

Errado - Não é correta a substituição do pro~
nome pela preposição. Trunca o sentido e fere a
concordância. A posse é do termo anteposto: a proteção futura do avanço tecnológico indica que a
automação do trabalho exigirá cada vez manos trabalhadores.

Trecho para a próxima questão.
(.. .) Baseando~se unicamente nessa perspec·
tiva, pode-se supor que a sociedade tecnológica
seria caracterizada por um contexto no qual o trabalho passaria a ser uma necessidade(... ) (Gilberto
Lacerda Santos. Formação para o trabalho e alfabetização informática. In: Linhas Críticas, v. 6, n. o 11,
jul/dez, 2000, com adaptações).

106. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária- TST/2008) Mantém-se a noção de voz passiva,
assim como a correção gramatical, ao se substituir
"seria caracterizada" por caracterizaria-se.

( ) Certo ( ) Errado

Errado.
O Nota da autora: Questão de pronome e voz
verbal. Não mantêm a correção gramatical correta,
pois o verbo está no futuro e deve ocorrer mesóclise
(pronome no meio do verbo) == caracterizar~se-ia.
Quanto à voz verbal, transpõe-se da passiva analítica
para a sintética.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
(

...)

Segundo o juiz, as medidas que tomou são previstas pela Lei de Execução Penal e objetivam oca-

;.

..
'
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bar com a violação dos direitos humanos da popu
fação carcerória e "abrir o debate a respeito da
regionalização dos presídios". Ele alega que muitos
presos das penitenciárias da região são de famílias
pobres da Grande São. Paulo, que não dispõem
de condições financeiras para visitá-los semanalmente, o que prejudica o trabalho de reeducação e
de ressocia/ização. ()Estado de S. Paulo, 13/112008,
p. A3, com adaptações)
107. (CESPE- Delegado de Polícia- AC/2008) No
trecho "para visitá-los semanalmente", o pronome
refere-se a "presos".

Portuguesa~

Duda Nogueira

pelas diversas etnias que o formaram. (Moema Nascimento Queiroz. A educação patrimonial ctJmo
instrumento de cidadania. Internet: hVp://www.
revistamuseu.com.br!artigos. AcessQ_!Im 3/8/2004,'
com adaptações)

- - - ---------··-109. (CESPE - Defensor ~úblico - DP~/2004)
Embora sejam parcialmente\ alterados os sentidos,
a construção textual admite que se substitua o pronome "o" por "a", sem que se prejudique sua correção gramatical ou a coerência da argumentação.
) Certo ( ) Errado

( ) Certo ( ) Errado

Certo- A forma do pronome los, refere-se a presos com função de objeto direto do verbo visitar =
verbo terminado em r, acrescentando-se o I= visitá·los (visitar os presos)

Certo- A substituição de "o" pelo "an é perfeitamente possível sem que sejam prejudicadas a
correção gramatical e a coerência textual, uma vez
que o pronome pode se referir tanto ao substantivo
masculino "Brasil", como ao substantivo feminino
"nação".

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.

Atenção! Julgue a questão, relativa ao trecho.

À semelhança do Brasil, o Acre compõe-se de

uma grande diversidade de povos ind(genas, cujas
situações frente à soCiedade nacional também
são muito variadas. Enquanto a grande maioria
dos grupos se encontra em contato permanente
ou regular com a população regional (mestiça ou
branca), alguns ainda são classificados pelo órgão
indigenista como "isolados". (... ) (José Pimenta.
Internet: ambienteacreano.bfogspot.com, com
adaptações).
108. {CESPE - Procurador do Munidpio - Prefeitura Rio Branco - AC/2007) A substituição de
"cujas" por as quais mantém a correção gramatical
do período e as relações lógicas originais.

[. . .]Nossa cultura vem sendo transmitida através das sucessivas gerações, sempre se renovando
e se recriando em um processo rico-e din6mico,
pr~{úciando à nação a possibilidade de construir 1
sua própria identidade. E a manifestação dessa''
identidade se revela através do nosso Patrimônio
Cultural, qu€ não se restringe somente aos bens
culturais ... (Moem;;-Nascimento Queiroz. A educação patrimonial como instrumento de cidadania.
Internet: http://www.revistamuseu.com.br/artigos.
Acesso em 3/8/2004, com adaptações).
110. (CESPE- Defensor Público - OPU/ 2004) O
pronome "se" está empregado em sua função reflexiva: nas duas primeiras ocorrências referindo-se a
#cultura", na terceira, referindo-se a "manifestação",
e, na quarta, referindo-se a "Patrimônio Cultural".
( ) Certo ( } Errado

Errado - O pronome relativo cujas refere-se a
situações e indica posse de seu antecedente: as situações dos povos indígenas. Detalhe: em itens assim,
nem é preciso voltar ao texto, pois o relativo cujo
sempre irá referir-se ao termo anterior, enquanto os
pronomes que, o{a). qual e os(as) quais irão se referir
ao termo posterior.

A partir do texto, julgue a questão.

Certo- O pronome "sen será reflexivo quando o
sujeito praticar a ação sobre si mesmo.
.,_ Dica - Encaixar as expressões "ele(a) pró. prio(a), ele{a) mesmo(a)
" ... nossa cultura [. ..],sempre se renovando e se
recriando ... "
"[...]E a manifestação [...]se revela ..."

O Brasil, em toda sua imensa extensão territorial, é ~ma nação p/uriculturaf, principalmente

"... nosso Patrimônio Cultural, que não se restringe ... "

Pronome

Atenção! Julgue a questão, relativa ao trecho.
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2.4.MPE

(. . .) procurei respeitar a agenda intelectual e
pública de minha geração, mas não abdiquei de
aproximá-/a de minhas perplexidades pessoais,
~consistiam em minha pauta(. .. ) (Idem, ibidem,
p. 55, com adaptações).

Trechos para a questão.
O texto constitucional de 1824 estabeleceu os
fundamentos da organização do Estado monárquico e da nação durante o Império, mas, ao
mesmo tempo, foi alvo de variadas interpretações.
Resultado das intensas lutas políticas que envolveram o movimento de Independência dois anos
antes, o documento provocou inúmeras reações na imprensa e entre os políticos -pelos princípios
ali adotados e porte r sido outorgado por D. Pedro I,
o que lhe valeu a denominação de Carta Constitucional, e não Constituição. (. . .)

111. (CESPE - Defensor Público - OPU/ 2001} O
pronome relativo nquen retoma a ideia de "perple~
xidades pessoaisn e funciona, sintaticamente, como
sujeito da oração.
( ) Certo { ) Errado

Certo - O pronome relativo llque" retoma o
termo antecedente "perplexidades pessoais" que,
por sua vez, é o sujeito da oração. Como saber?
Fazendo a pergunta ao verbo. Veja abaixo:

Por outro fado, eminentes figuras públicas
interpretavam a Carta como equivalente a Constituições monárquicas da época, ou até mesmo
mais perfeita do que outras. Segundo esta visão, o
poder moderador não só era adequado aos principias dos governos representativos, como também
possibilitava um equilíbrio entre G Executivo e o
Parlamento, permitindo que o arbítrio da Coroa
garantisse a centralização político-administrativa
e a afternóncia de grupos no poder. (... )

O que consistiam em minha pauta?

Minhas perplexidades pessoais consistiam em
minha pauta.

2.3.FUNRIO

A finalidade do quarto poder seria manter o
funcionamento dos demais, impedindo choques
de atribuições, bem como o comprometimento da
atuação da governo e do Estado em razão de conflitos de autoridade. Seria uma espécie de guardião
dos interesses nacionais e dos cidadãos, agindo em
todas as ocasiões em que ministros, parlamentares
e juízes ultrapassassem seus respectivos campos
de ação. Colocando o governante na condição de
representante perpétuo do povo, Constant julgava~o capaz de atuar como poder "conservador~
pois deveria garantir o curso da administração
e das polfticas públicas, e como "moderador'~ já
que seria um freio a controlar os limites dos outros
poderes. (... )

112. (FUNRIO - Analista do Seguro Social INSS/2013) Assinale o item em que a palavra
algum(as) se diferencia dos demais em significação
e sentido:
(A) Algym dado importante faltou ao cadastro do
cand.idato?
(8} Algum desejo do infeliz melhor seria que nunca

tivesse se concretizado.
(C) Recebi algum informe importante e decisivo
sobre o assunto em pauta.
(D) Naquela .altura .dos acontecimentos, remédio
algum lhe mitigaria a dor que sentia.
(E) Traziam na velha mala de couro algum dinheiro
para realizar a compra da fazendola.

Adaptado de: OLIVEIRA C H. de S. Confronto
de poderes. Disponível em:
<http://www.revistadehistoria.com.br/secao/
artigos-revista/confronto-de-poderes>. Acesso em:
08 de julho de 2014.

Alterna.tiva correta: letra "d" - Questão bem
tranquila por se trata r de sentido positivo e negativo.
Não precisa divagar, leitor.

Remédio algum equivale a nenhum remédio: sentido negativo= não há remédio.
Alternativa "a"- Algum dado= há dado.
Alternativa "b"- Algum desejo= há desejo.

113. (MPE-MS - Promotor de Justiça - MS/2014)
Considere o enunciado abaixo e as três propostas
para completá-lo.
Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido contextual, seria possível substituir

Alternativa "c"- Algum informe= há informe.

1.

lhe valeu por valeu-lhe.

Alternativa "e" -Algum dinheiro= há dinheiro.

2.

do que por que.
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3. julgava-o por considerava-lhe.

Quais estão corretas?
(A) Apenas 1.
(8) Apenas 2.
(C) Apenas 3.

(D} Apenas 2 e 3.
(E) 1,2e3.

116. (MPE- SC- Promotor de Justiça - SC/2013)
Os períodos simples "O governador do Rio de Janeiro
não considera a penúria fiscal dos demais estados"
e "Nós lutamos contra a proposta do governador do
Rio de Janeiro" podem ser combinados em um único
período por meio do pronome relativo cuja, como
em: O governador do Rio de Janeiro, contra cuja proposta nós lutamos, não considera a penúria fiscal dos
demais estados.
( ) Certo ( ) Errado

Alternativa correta: letra "b"
1.

Errado: o pronome relativo "que" atraí o pronome oblíquo. Eliminadas A e E.

2. Certo: a preposição "de" em comparação é facultativa. Exemplo para fixar: Eles são mais estudio-

sos que você ou Eles são mais estudiosos do que
vocês. Eliminada C.

3. Errado: o verbo considerar, assim como o julgar,
é transitivo direto (seguido de predicativo do
objeto, no texto). Correção: considerava-o.

Certo - a construção de um período composto
a partir da união de dois períodds simples está de
acordo com as normas cultas, uma vez que coesão
e coerência foram mantidas no texto, além da correção gramatical. Destaca-se o uso correto do pronome relativo "cuja" que se refere ao termo posterior
(proposta) e está devidamente combinado com a
preposição "contra", pois dela faz part~ quando se
diz:" ... lutamos contra a proposta ... " o que,resu!tará
em"... contra cuja proposta nós lutamos."

114. (MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2013)

117. (MPE- SC- Promotor de Justiça - SC/2013)

Considerando que o verbo "abraçar" é transitivo
direto no sentido de 11apertar com os braços", o pronome oblíquo destacado está corretamente empregado na frase a seguir: Na visita ao Sumo Pontífice,
a mandatária argentina apesar de muito lhe querer
abraçar, conteve-se a tempo.

Em "Não se deve exigir do advogado qualquer tipo
de procedimento para o exercício de um direito previsto /ega/menteH, no sintagma verbal destacado há

( ) Certo { ) Errado

Errado - abraçar "" VTD {quem abraça, abraça
alguém)
Abraçar+ o= AbraÇá-lo (verbos terminados em r,
exclui-se esta letra e acrescenta-se·"/" ao pronome)
H •••

apesar de muito querer abraçá-lo ... "

115. {MPE- SC- Promotor de Justiça - 5({2013)
uNo período a seguir, o pronome relativo a qual retoma
o termo última enchente, concordando em gênero e
número com ore/ativou. Como membro da comissão
responsável pela análise e distribuição dos recursos
liberados pelo Ministério das Cidades para as vitimas
da última enchente, gosta.ria de informá-los sobre a
decisão, a qual julgo mais importante, resultante da
reunião realizada nesta segunda-feira, dia 18/03.
( ) Certo { ) Errado

Errado- a qual= pronome relativo que retoma
o termo Na decisãO".

um pronome proclítico, exigido pela palavra não.
No entanto, por se tratar de uma locução verbal, o
pronome oblíquo pode ser deslocado para depois
do verbo principal ou ainda para o meio da locução
verbal. (Extraído da Revista Visão Jurídica, número
82, p. 11).
( ) Certo ( ) Errado

Certo- As locuções verbais são compostas por
um verbo auxiliar {flexionado)+ verbo principal em
uma de suas formais nominais {infinitivo, gerúndio
ou particípio). A colocação pronominal em tempos
compostos deverá seguir as mesmas regras válidas
para os tempos simples.
.._ Dica - Verbo Principal no Infinitivo ou
Gerúndio:
Sem palavra atrativa que exija a próclise:
Geralmente, emprega-se o pronome após a
locução. Exemplo:
Quero ajudar-lhe ao máximo.
Com palavra atrativa que exija pródise:
O pronome pode ser colocado antes ou depois
da locução. Exemplos:
Nunca me viram cantar.

...-1u11u1u.;::

Não g: deve exigir... (antes)
Não pretendo falar-lhe sobre negócios.
Não deve exigir-g: ... (depois)

------------118. (MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2013)

Tampouco a doutrina e a jurisprudência trabalhista
cuidam frequentemente da questão, posto que trata-se
de um tema relativamente isolado e também em razão de
não sertão comum o fato de o profissional de nfve/ singular postular diante da Justiça Especializada do Trabalho.
(Extraído da Revista Visão Jurfdica, número82. p. 13).

Em relação ao período anterior, há um desvio às
normas gramaticais, em relação às orientações do
padrão culto da língua escrita, quanto à sintaxe de
colocação pronominal, o que não implica transgressão às regras gramaticais.

111. O pronome oblíquo átono lhe(s) é usado como
complemento, ou seja, objeto indireto, aquele
que exige preposição.
Eu paguei ao empregado o salário merecido.

(quem paga, paga algo a alguém)~ 0.1.
Eu lhe paguei o salário merecido.~ 0.1.

IV. Os pronomes oblíquos átonos "o(s)" e "a(s)" são
usados como complemento, oL1 seja, objeto
1
direto (sem preposição).
Os candidatos fizeram suas inscrições para o concurso. {quem faz, faz algo) ~ 0.0.
Os candidatos fizeram-nas. ~ O.D. [verbo terminado em sons nasais "m"= n +a (s)]

Alternativas "b", "c", "d" e "e":
I.

~alguém.

( ) Certo ( ) Errado

Errado - o pronome relativo "que" é partícula
atrativa no que diz respeito à colocação pronominal,
ou seja, o pronome deverá assumir a posição anterior
ao verbo, chamada pródise.

11.

quem perdoa, perdoa alguém (O.D. =o) e não~
alguém.

V.

quem convence, convence alguém (0.0. = o). O
pronome eleito para esta questão está correto;
no entanto, o erro está na colocação pronominal. Nunca se deve iniciar uma oração com o pronome pessoal oblíquo átono. E, especialmente
neste caso em que o verbo está no Futuro do
Presente do Indicativo, o correto é a mesóclise
(pronome no meio do verbo):

119. {MPE- SC- Promotor de Justiça - SC/2012)
Analise cada item de acordo com a colocação dos
pronomes oblíquos átonos no texto:
!.

11.

120. (MPE- MS- Promotor de Justiça- MS/2011)

Quero conhecer-lhe.

Das frases abaixo:

O filho perdoou aos seus paiS pelos erros que
cometeram.

1)

A filha é tal quais os pais.

2)

Os funcionários da empresa trabalham tal qual o
empresário.

O filho perdoou-os pelos erros que cometeram.

H!. Eu paguei ao empregado o salário merecido.

Eu l._e paguei o salário merecido.
IV. Os candidatos fizeram suas inscrições para o

concurso.
V.

Convencê-lo-ei de que a solução não será justa.

Quero conhecer o cantor mais famoso dos

Beatles.

quem conhece, conhece alguém (0.0. =o) e não

3} Há vagas bastantes para todos os interessados
em participar do congresso.
4) Os candidatos tomaram bastantes cuidados com
a alimentação antes da prova.

Os candidatos fizeram-nas.

(A) somente um item está correto;

Convencerei meu cliente de que a solução não
será justa.

{B) somente dois itens estão corretos;

O convencerei de que a solução não será justa.
{A) Apenas as assertivas 111 e IV estão corretas.
(B) APenas as assertivas 111 e I estão corretas.

(C) somente três itens estão corretos;

(0) todos os itens estão corretos;
(E) todos os itens estão errados.

(C) Apenas as assertivas 111, IV e V estão corretas.
.{D) Apen~ a assertiva I está correta.
{E) Todas as assertivas estão corretas.

Alternativa "a": correta.

Alternativa "d": correta .
Itens 1 e 2. Há duas formas igualmente corretas
para a expressão "tal qual". Vejamos:
Existe o plural da expressão ta! qual, haja vista
que seus constituintes se classificam, respectiva-

!

j,

I
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mente, como um pronome demonstrativo (tal) e um

t.

apresentam-no a alguém

relativo (qual), sendo ambos passíveis de flexão de

#

•

a alguém

11.

apresentam~lhe

que a flexão pode ocorrer, simultaneamente, em

111.

apresentam~! o

ambos os termos ou em apenas um:

IV. apresentam-o a alguém

número (singular ou plural). Observe, no entanto,

a alguém

'"

O Gustavo é tal quais os pais.
Eles eram tais qual o personagem daquele fi! me.

V.

Pâme!a, na fase adulta, será tal quais suas primas.

(B) Apenas a assertiva 111 está correta.

A locução tal qual tem plural, sim, mas nem
sempre esse plural é usado. t corrente o emprego de
tal qual invariável, como partícula (conjunção comparativa), ou seja, o filho é tal qual o pai == o filho é
como o pai; fizeram tal qual mandei== fizeram como
mandei. Surge daí a forma evoluída, invariável:

Os filhos são tal qual os pais.
Os funcionários da empresa trabalham tal qual o
empresário.
Itens 3 e 4- Há quatro funções para a palavra
"bastante".

adjetivo (depois de um substantivo) = flexiona
em número (singular ou plural) com o substan~
tivo a que se refere e pode ser substituído por
"muitos" ou "poucos".

apresentam-lhes a alguém

(A) Apenas as assertivas I e I! estão cci rretas.'
(C) Apenas as assertivas li e V estão corretas.
(0) Apenas a assertiva I está correta

(E) Todas as assertivas estão corretas.

Alternativa "d": correta - neste caso, o verbo
apresentar é VTDI (bitransitívo) e pede do'ls comple~
mentos: objeto direto e objeto indireto. (quem apresenta, apresenta algo (O. O.) a alguém (0.1.).

Para a composição do verbo + objeto, há algumas regras. Os pronomes o, os, a, as assumem formas
especiais depois de certas terminações verbais.
Verbos terminados em - z,- sou- r: o pronome
assume a forma lo, los, la ou las, ao mesmo
tempo em que a terminação verbal é suprimida.
Exemplos:

Há vagas bastantes(= muitas vagas)
pronome indefinido (antes de um substantivo}
= deverá concordar com o substantivo. Alguns
gramáticos preferem evitar o uso de "bastante"
como pronome indefinido, substituindo-o por
"muitos".

Ele tem bastantes problemas para resolver. (""
muitos problemas}

Eles estão bastante integrados ao grupo. (muito)
substantivo masculino= aquilo que basta, que é
suficiente. Virá sempre acompanhado do artigo
masculino "o"

fiz

+

o

fHo

fazeis

+

o

fazei-lo

dizer

+

dizê-la

Verbos terminados em som nasal: o pronome
assume as formas no, nos, na, nas. Exemplos:

Os candidatos tomaram bastantes cuidados. (=
muitos cuidados)
advérbio = invariável, indicando intensidade e
podendo ser substituído por "muito" ou "sufi~
dente".

~

~

viram

+

o

viram-no

repõe

+

os

repõe-nos

retém

+

tem

+

retém-na
as

tem-nas

"apresentam o elemento da compaixão a alguém"
~ (sem preposição) (com preposição) ~

0.0. 0.1.

uapresentam~no''

Nada que os pais façam é o bastante para ele.
(suficie'nte)

Alternativas "a", "b", "c" e "e" - eliminadas
diante da explicação da alternativa "d".

Alternativas ''a", "b", "c" e "e" - eliminadas
diante da. alternativq ~d"

2.5.FUNCAB

121. (MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2011)
Substituindo~se

a expressão destacada em "apre~

sentam o elemento da compaixão a alguém" (trecho

extraído da Entrevista de Luciano Fincatti Santoro à
Revista Visão Jurídica, n. 64, p.lO) por um pronome
oblíquo, tem~se:

122. (FUNCAB- Delegado de Polícia- R0/2014} "...

fora de locais ONDE o dono da conta costuma acessar a internet..."
Considere o pronome relativo em destaque no
trecho acima. Pode-se af1rmar que está adequada ao

195

Pronome

Certo: objeto direto (algo)+ verbo terminado em

padrão culto da língua portuguesa a seguinte alteração feita no pronome:
A) fora de locais de que o dono da conta costuma
acessar a internet.
8)

fora de locais que o dono da conta costuma acessar a internét.

r"" recomendá-lo.
11. Certo: objeto indireto (a alguém)"" fornecer-lhes.

111. Errado: objeto indireto {a alguém)"" recomendar-lhe.

IV. Errado: objeto direto (alguém) = também as

C) fora de locais em que o dono da conta costuma

acessar a internet.
D) fora de loCais para onde o dono da conta costuma acesSar a internet.
E) fora de locais aonde o dono da conta costuma
acessar a internet.

atrairá.
V.

Certo: objeto direto (algo) =as. Verbo no futuro
exige mesóclise, pois não há palavra atrativa:
divulgá-las~á.

Observaçâo: terminação com r assume a forma las.

Leia o texto abaixo e responda
à questão proposta.
Alternativa correta: letra "c" - O pronome
relativo retoma "locais". Na ordem direta: o dono da
conta costuma acessar a internet em algum lugar.
Alternativa "a"- Não cabe a preposição "de".
Alternativa "b"- A preposição "em" é exigida.
Alternativa "d"- Não cabe a preposição «para".
Alternativa "e"- Não cabe a preposição "a".
123. {FUNCAB - Delegado de Polícia - R0!2014}
Nos trechos transcritos abaixo, os termos em destaque foram substituídos por pronome pessoal.
1.

"...que podem mudar NOSSO COTIDIANO..." I que
podem mudá-lo.

11.

"...algumas empresas pretendem fornecer AOS
MÉDICOS o mapeamento genético de cada
paCieRte." I pretendem fornecer-lhes.

111. "...o smartphone poderá recomendar A SEU USUÁRIO que saia de casa alguns minutos mais cedo.
.."/poderá recomendá-lo.

IV. "... mas o comércio da vizinhança também atrairá
AS PESSOAS." /também lhes atrairá.

V. "A lojinha da esquina, agora conectada a seu
telefone, divulgará AS PROMOÇÕES ..." I a lojinha
da esquina divulgá-las-á.
Estão de acordo com as normas de regência e de
colocação .somente as substituições feitas nos itens:
A) !,lleV.

B) ll,IVeV.
C) l,llle IV.
O) J,UieV.

E)

11, llleiV.

Alternativa correta: letra "a"

Afinal, a tortura funciona ou não funciona?
O existencialista Jean-Paul Sartre disse ~ e, nisso,
estava certo- que a tortura era o mal do século XX.
Morto em 1980, Sartre não viveu {>ara testemunhar
as tentativas às vezes pouco sutis de promover atortura ao status de mal menor do século XXI. [Nos Estados Unidos] a questão acabou ganhando o enfoque
da eficácia em decorrência da disputa política. A
maioria dos republicanos defende o combate ao
terror deflagrado pelo presidente George W. Bush,
cujo governo legalizou as chamadas "técnicas
aprimoradas" de interrogatório. Entre elas, inclui-se
a nsimulação deafogament0°, tortura antiga, documentada pela primeira vez no século XIV, e aplicada
com requintes de profissionalismo na Inquisição
espanhola. Em geral, os republicanos consideram
que as 0 técnicas aprimoradasn foram úteis para
selar a vitória americana sobre a AI Qaeda e descobrir o esconderijo de Bin Laden.
A maioria dos democratas, que hoje se opõem
às políticas antiterror de Bush, mas nem sempre
o fizeram no calor da hora, acha que as "técnicas
aprimoradas" não passam de eufemismo para
a tortura - no que estão cobertos de razão. E alegam que a vitória sobre a AI Qaeda e a morte de
Bin Laden não têm nada a ver com a tortura de suspeitos, e sim com anos de trabalho minucioso de
inteligência.[...]
As democracias ocidentais- e os Estados Unidos
entre elas, é claro- são moralmente superiores aos
terroristas da AI Qaeda e seus protetores. Elas atuam
sob o império da lei, sob a égide de uma Constituição, dão satisfação à opinião pública e, f/agradas
no erro, abrem investigações, punem os infratores
e tentam corrigir o rumo. Soldados americanos torturaram guerrilheiros vietcongues. Foram processados e punidos. A França pagou um alto preço pelo
uso da tortura na guerra da Argélia. Nada disso,
como se sabe, acontece no universo do terrorismo.
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t exatamente por esse motivo que é relevante para
o mundo analisar o tratamento moral ejurídico que
as democracias - e os Estados Unidos entre elas, é
claro- dão à tortura. infelizmente, a discussao sobre
sua eficácia contém uma armadilha. Lembra a célebre "parábola da bomba~relógío': o terrorista preso

sabe onde está a bomba que, em pouco tempo, vai
explodir e matar milhares de inocentes. É moralmei>te aceitável torturd-/o para que revele onde está
a bomba e assim salvar vidas inocentes?
"Isso é uma fábula': diz o filósofo francês Michel
Terestchenko, autor de O Bom Uso da Tortura, em
que discute a prática dos sup/fcios da atualidade.

Fábula porque a parábola não existe na vida real.

Primeiro, é preciso ter certeza de que há uma
bomba. Segundo, ter certeza de que o terrorista
sabe onde ela está. Terceiro, ter certeza de que,
uma vez torturado, o terrorista dará a informação
correta. No mundo insondável do terror, a certeza
triplice é uma quimera. Por trás da charada- assim
como por trás da eficácia dos suplícios-, esconde-se uma tentativa de legitimar a tortura. Escreveu o
jornalista E/ia Gaspari em A Ditadura Escancarada,
livro em que disseca a tortura sob o regime militar
no Brasil: uÉ um truque de lógica. Finge demonstrar
a necessidade da tortura quando, na realidade, o
que busca é a sua inimputabilidadeu. É claro que a
tortura, às vezes, é eficaz. Em outras, é ineficaz. Ma:;
em qualquer situação é crime. (PEffil, Andre. Rev.
Veja: 19/12/2012, p. 130-132.)

124. (FUNCAB - Delegado de Polícia - ES/2013)
Entre os pronomes em destaque, aquele que faz
referência, não ao que se disse anteriormente no
texto, mas ao que vai ser dito em seguida, é:

(A) e, NISSO, estava certo
(B) CUJO governo legalizou as chamadas "técnicas

aprimoradas" de interrogatório
(C) mas nem sempre O fizeram no calor da hora
(D)

e os Estados Unidos entre ELAS, é claro

(E) a discussão sobre SUA eficácia contém uma
armadilha

Alternativa "a": correta - "Peguinha"l Pronome
demonstrativo anafórico: retoma ideia citada anteriormente. No texto, como está intercalado, refere-se à
ideia posterior: Afinal, a tortura funciona ou não funciona? O existencialista Jean-Paul Sartre disse- e, nisso,
estava certo- que a tortura era o mal do século XX.
Alternativa "b" - O pronome relativo cujo
concorda com o termo posterior e indica posse do
anterior: O governo de George W. Bush legalizou as
chamadas utécnicas aprimoradas.u de interrogatório.

Alternativa "c" A maioria dos democratas, que
hoje se opõem às políticas antíterror de Bush, mas
nem sempre o fizeram no calor da hora, acha que as
"técnicas aprimoradas" não passam de eufemismo
para a tortura- no que estão cobertos de razão.
Alternativa "d" As democracias ocidentais e
os Estados Unidos entre elas, é claro.
Alternativa "e"- É exatamente por esse motivo
que é relevante para o mundo analisar o tratamento
moral e jurídico que as democracias - e os Estados
Unidos entre elas, é claro - dão à tortura. Infelizmente, a discussão sobre sua eficácia contém uma
armadilha.

2.6. DOM CINTRA
Atenção! O texto refere~se à questão posterior.
Consumismo jovem
Os jovens estão se endividando. Segundo pes~
quisa da Associação Comercial de São PaUlo, 67%
dos inadimplentes têm menos de 35 anos e 240%
têm entre 26 e 30 anos.
Mais do que um levantamento estatístico ou
curiosidade, tais números expressam uma realidade preocupante: a falta de educação para o
çonsvmo. Sem isso, o jovem compra acima de suas
possibilidades e talvez prossig·a nesse desequilíbrio
quando for mais velho.
Além disso, essas pessoas não estão se endividando para comprar bens tecnológicos como computadores ou aparelhos que aumentem o conforto
e o segurança no lar. Nada disso. Torraram dinheiro
com roupas e calçados. O terceiro item da lista
também é uma advertência, por si só: empréstimo
pessoal.
A agiotagem é um dos negócios que mais se
desenvolvem nos municípios brasileiros, com a
oferto de dinheiro fácil, a juros extorsivos, paro
ávidos consumidores, principalmente das classes
CeD.
Dever desde os primeiros anos de carteira de
trabalho assinada é uma péssima tendência para o
futuro. Hábitos de poupança não são estimulados
nem valorizados aqui.
É evidente que todos querem consumir. Não
hó crime algum nisso, até porque, sem compras,
não há produção nem empregos. A economia fica
estagnada e o país caminha para trás. Certamente
não defendo tal comportamento.
Mos o consumismo desenfreado é péssimo para
as pessoas e para o ambiente e indica um descontrole que pode, sem trocadilho, custar muito caro.

Pronome

Hd situações que precipitam a inclusão do
consumidor em listas de devedores. Desemprego
e despesas inesperadas, provocadas por doenças,
são totalmente compreensíveis. Planejar as compras, contudo, poderia evitar a maioria dos casos
de inadimplênCia.
Prestações que "caibam no bolso': sem verificação do quanto se paga a mais por essa aparente
facilidade; crédito rotativo dos cartões; e empréstimos em geral, inclusive os consignados, são alguns
dos caminhos mais rápidos para estourar os orçamentos pessoais e familiares.
Falta, também, uma lei que proíba a concessão de crédito sem exigência de garantias. Porque
não hó milagre em finanças. Se uma empresa não
exige comprovação de renda e bens que garantam
o empréstimo,_ só há uma explicação plausível: ela
compensa o risco de calote cobrando juros de agiota.
Agiotagem é crime e não deveria ser permitfda.
Antes de chegar à faixa etdria que tem mais
devedores na pesquisa da ACSp, jovens frequentam escolas e universidades. São orientados sobre
os riscos do consumo de drogas, do tabagismo e
do alcoolismo e para a importância de preservar o
ambiente. Muitas vezes, têm aulas sobre cidadania,
política e grandes desafios mundiais, como a escassez de água e as guerras religiosas. Por que não
recebem mais subsídios sobre consumo consciente,
não somente com foco ambiental, mas também
em relação à proteção de seus bolsos e à aplicação
do Código de Defesa do Co~sumidor?
Também nessa área é tolice imaginar que as
autoridades resolvam tudo, Não solucionam nem
problemas gravfssimos como filas nos corredores
dos hospitais públicos e transporte coletivo superlotado ...
Os pais deveriam ajudar nesse processo educativo,. mas, convenhamos, nem os adultos escapam
do excesso de compras. Então, não é uma surpresa
saber que os mais novos não conseguem pagar
·suas contas em dia.
Perder o crédito é um· desastre para qualquer
pessoa. Fecha as portas para a aquisição até de produtos fundamentais, totalmente necessários, como
alimentos e medicamentos. Carimba os consumidores como devedores e isso tem repercussões em
todos os segmentos da vida, inclusive o profissional.
Isso não pode,. então, ser visto como mais uma
tendência ou consequência da inc/usllo social. O
papeJ..eceitatudo. Fazer as contas e não assumir compromissos superiores à renda não é caretice. É uma
das condições para um futuro melhor,. sem sobressaltos, sem cobradores e sem insónia. Não desejamos
novas gerações repletas de devedores. (DO LC/, Maria
Inês. Folha de São Paulo. Fo/hainvest. 17/10/11, p. 88.)

125. (Procurador do Município - Prefeitura
Petrópolis - RJ/2012 - Dom Cintra) No trecho
"Prestações QUE 'caibam no bolso"' {parágrafo 9},
observa-se que o pronome relativo em caixa alta
substituí o substantivo que o antecede, relacionando sintaticamente os termos do período e dando
coesão ao discurso. Dos pronomes destacados nos
trechos abaixo extraídos do texto, aquele que NÃO
substitui o termo indicado ao lado é:

i

(A) "Sem isso, o jovem compra acima de suas possibilidades e talvez prossiga NESSE desequilíbrio
quando for mais velho." (parágrafo 2) I a falta de
educação para o consumo;
{B) "Nada DISSO." {parágrafo 3) I comprar bens tecnológicos ou aparelhos que aumentem o conforto e a segurança no lar;
{C) "Não há crime nenhum NISSO" {parágrafo 6) I em
ccnsumir;
(0) "mas também em relação à proteção de SEUS
bolsos" {parágrafo 12) I dos jovens;
(E) uTambém NESSA área é tolice imaginar que as
autoridades resolvam tudo.u (parágrafo 13) I os
jovens receberem mais subsfdios sobre consumo
consciente.

Alternativa Na": correta - Nesse (preposição
em+ pronome demonstrativo esse) não substitui o
termo a falta de educação para o consumo, mas sim
as ideias citadas nos períodos anteriores. É anafórico
{retoma ideia). O catafórico cita ideias.
Alternativa "b"- Disso substitui comprar bens
tecnológicos ou aparelhos que aumentem o conforto e
a segurança no lar.
Alternativa "c"- Nisso substitui em consumir.
Alternativa "d"- Seus substituí dos jovens.
Alternativa "e"- Nessa substitui os jovens receberem mais subsidiaS sobre consumo consciente.

2.7.1VIN
126. (Procurador do Município- Prefeitura Teresina - Pl/2012 - IVIN) A opção em que a colocação do pronome pessoal oblíquo átono foi feita de
acordo com o padrão culto da língua é:
(A) Me causava preocupação observar os desvios de
conduta do corpo discente da escola.
(B) Apesar de agridirem-se o diretor nada fez para
coibir tal comportamento.
(C) Nem os jurados nem os advogados falou-nos,o
que precisávamos ouvir sobre o réu.

..•.
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(D) Não se vá desta forma repentina, sua ausência

como aluno é um vazio incomparável.

#•

•

Alternativa "d": correta- A colocação do pronome átono se está correta em razão da negativa
não que antecede a forma verbal vá. Ocorre a próclise com o pronome oblíquo átono se houver, antes
do verbo, palavras negativas, advérbios, pronomes
relativos, indefinidos e conjunções subordinativas.
Alternativa "a"- Não se inicia frase com o pronome oblíquo.

Alternativa "c"- Retoma "circo". Ordem direta:
verem homens, mulheres e crianças bancarem idiotas no circo= onde.
Observação: claro que nesse caso,
"em" é dispensável.

~""preposiçã'Q

Alternativa "e" - Ninguém sabia isto: "Onde"
liga a oração subordinada substantiva ôt\ietiva
direta, ou seja, é conjunção integrante.
DICA- A conjunção integrante pode ser representada por que, se, onde e como.

Alternativa "b"- O pronome se deveria vir prodítico (antes do verbo), pois a forma verbal agredirem
está antecedida de Apesar de, conjunção concessiva.

128. (FGV - Analista Portuário - CODEBA/2016)
As virtudes e os perfumes são da natureza; ___ _
duram pouco e _____ perduram por longo tempo,
mas ambos perdem a essência quando exppstos.

Alternativa "c"- O pronome átono nos deveria
estar proclitico ao verbo, devido à negativa nem os
jurados nem os advogados que antecede o verbo.

As formas dos demonstrativos que preenchem
corretamente as lacunas são:

2.8.FGV

(A) estes I aqueles.
(B) aqueles I estes.
(C) esses I aqueiÉ>s.

127. (FGV - MPRJ - Analista - Area Administrativa/2016) "Essas pessoas sofrem com as grandes
distâncias dos locais de residência com os centros
comerciais e os locais onde trabalham"; a frase abaixo
em que o vocábulo onde/aonde foi mal empregado é:

(A) "Muitos suicidas se detiveram no limiar da morte
ao pensar no café aonde vão todas as noites para
sua partida de dominó" (Balzac);
(B) "Onde há casamento sem amor, vai haver amor

sem casamento" (Franklin);
(C) "Circo é o lugar onde se permite a cavalos, pôneis

e elefantes verem homens, mulheres e crianças
bancarem idiotas" (Ambrose Bierce);
(D) "As pessoas onde é difícil achar defeitos devem

ser difíceis de achar" (Nouailles);
(E) "Os lusíadas se tornaram para nós um pesadelo,
porque. ninguém sabia onde o diabo escondia
o sujeito da oração naqueles versos retorcidos"
(Fernando Sabíno).

(D) estes f aquelas.

(E) esses/ aquelas

Alternativa correta: letra "d"
Nota da autora: Para ganhar tempo- algo essencial
na hora da prova-, vamos trabalhar por eliminação.
Relembrando a teoria: Pronomes demonstrativos usados como referentes.
- Este(s), esta(s) e isto fazem referência a algo
sobre o qual ainda se vai falar:
São estes os assuntos que temos a tratar: o aumento
dos safáríos, as férias dos funcionários e as horas extras.

- Esse(s), essa(s} e isso fazem referência a algo que
já for citado anteriormente:
Sua participação nas Ofimpíadas de Matemática,
issO é o que mais desejamos agora.

- Este e aquele são empregados quando se faz
referência a termos já mencionados, como se exemplifica a seguir:
Alternativa correta: letra "d" - O pronome
relativo retoma o substantivo "pessoas~. Na ordem
direta, temos: é difícil achar defeitos nas pessoas.
Podem ser usados Os pronomes em que ou nas
quais, pois a preposição "em~ é exigida. Onde não
cabe por não retomar lugar físico.

Pedro e Paulo são alunos que se destacam na
classe: este pela rapidez com que resolve os exercícios
de Matemática, aquele pela criatividade na produção
de textos.

Alternativa "a"- Retoma "café". Ordem direta:
vão todas as noites ao café= aonde vão.

- Este(s), esta(s) e isto indicam o tempo presente
em relação à pessoa que fala:

Alternativa ''b"- Advérbio e indica "o lugar em
que".

do mês.

Dica complementar- em relação ao tempo

Esta tarde irei ao supermercado fazer as compras

Pronome
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- Esse(s), essa(s) e isso indicam o tempo passado
próximo ao momento da fala:

Essa noite dormi mal, tive pesadelos horriveis.
- Aque!e(s), aquela(s) e aquilo indicam um afastamento no tempo, tempo remoto:
Naquele tempo, os jovens de famílias ricas iam
estudar na França.*
Podemos, agora, voltar à questão.

M

IBGE-Tecnologista-Economial2016)

(A) "As capas deste livro que você leva são muito
separadas". (Ambrose Bierce);

1.

Foram mer1cionados: virtudes e perfumes;
O que duram pouco? Os perfumes = está próximo do pronome: estes. Eliminadas B, C e E;

(B) "Quando alguém pergunta a um autor o que
este quis dizer, é porque um dos dois é burro".
(Mário Quintana);

3.

O que perduram por longo tempo? As virtudes""
está distante do pronome: aquelas. Eliminada A
pela concordáncia no masculino.

{C) #Claro que a vida é bizarra. O único modo de
encarar isso é fazer pipoca e desfrutar o show".
(David Gerrold);

Fácil, não é?

(O) "Não há nenhum lugar nessa Terra tão distante
quanto ontem". (Robert Nathan);

129. (FGV - IBGE- Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas{2016) O segmento abaixo
em que a função do pronome SE difere das demais é:

I

130. (FGV

A frase abaixo em que o emprego do demonstrativo
destacado está inadequado é:

2.

*Fonte: http://www.infoescola.com/portugues/
pronome-demonstrativo/

I

Alternativa ''e"-- Contemplar é transitivo direto
{contemplar algo) + se (pronome apassivador):
quando é contemplada a população.

(A) ''O índice ainda é impressionante quando se considera o patarríar de 2001";
{B) "O aumento dos índices de desemprego se refletiu nos resultados da PNAD já em 2014";

{C) "Quando se aval!a o nível de instrução da totalidade de brasileiros acima de 25 anos";
(D) "Os números também chamam atenção para a
necessidade de se aprimorar o ensino nas escolas ·pú,blicas";
(E) "Quando se contempla a população como um
, todo".

(E) "Escritor original não é aquele que não imita ninguém, é aquele que ninguém pode imitar". (Chateaubriand).

Alternativa correta: letra "a" - Você leva: está
próximo a você= esse livro. Usaria este, se estivesse
próximo ao emissor: As capas deste livro que eu levo.
Alternativa "b"- Há dois elementos: alguém e
autor; este retoma (corretamente) o autor. Se fosse
retomar "alguém", deveria ser aquele.
Alternativa "c" - Isso é pronome anafórko e
retoma o fato de a vida ser bizarra. Se fosse citado
após o pronome, usaríamos isto.
Alternativa "d" - Se é distante, usa-se essa
{nessa). Para se referir à Terra próxima, seria esta
(nesta).
Alternativa "e- Aquele"' alguém.

Alternativa

c~rreta:

letra "b" - Pronome refle-

xivo: refletiu ele mesmo,.. refletiu ele próprio.
DICA- Sentido de indicar que a ação praticada
pelo sujeito reflete nele mesmo, ou seja, é voltada
para ele próprio.
Pronome apassivador nas alternativas restantes:

Alternativa "a"- Considerar é transitivo direto
(considera algo) + se (pronome apassivador) = voz
passiva sintética. Na passiva analitica: quando o
patamar de 2001 é considerado.

Alternativa "c" - Avaliar também é transitivo
direto (avalia algo) + se (pronome apassivador):
quando o nível é avaliado.
Alternativa "d" - Aprimorar é transitivo direto
(aprimorar algo)+ se (pronome apassivador): necessidade de que seja aprimorado o ensino.

Charge para a questão.
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131. (FGV- 2014)

Revisaço"'- Língua Portuguesa • Duda Nogueira

(E) o se'cretário vai enviar-lhe os resultados da pes-

quisa no início da semana.

A fala do menino incluí a frase "Eu quero lr para
~lugar aí...".

Nesse caso, emprega-se a forma ~ do
demonstrativo porque

(A) se refere a algo distante no tempo.
(B) se refere a <')lgo distante no espaço.
(C) se refere a algo socialmente distante.
(D)

se refere a algo anteriormente expresso.

(E)

se refere a algo dito ironicamente.

Questão de pronome demonstrativo.
GABARITO! O

O pronome demonstrativo, na charge, refere-se
à ideia e tal ideia foi expressa na frase escrita no
muro, ou seja, já foi mencionada.

Questão de colocação pronominal.
Resposta correta: C
O advérbio {no caso, de negaçiio) atrai o pro-

nome oblíquo: não se põe em prática.
Alternativa "a" - O pronome relativo atrai o
oblíquo: aos quais se destinam.
Alternativa "b"- Verbo no futuro sem palavra
atrativa: mesódise =dever-se-ia refletir.
Alternativa "d'' -Verbo ser + gerúndio: foi-se
afirmando.
Alternativa "e"- Vai enviar-lhe ou vai lhe enviar.
Leia o texto abaixo e responda
à questão proposta .

.,_Dica:
Pronome demonstrativo para ideias

Anâfora: retoma ideia e pode ser frases, períodos
ou parágrafo. Usa-se isso.

Catáfora: refere-se à ideia que será citada. Usa-se
isto.

Fixe: catáfora cita I anáfora retoma.
Alternativa "a"- O demonstrativo não se refere
a algo distante no tempo.
Alternativa "b"- Para se referir a algo distante
no espaço, seria usado aquele/aquilo.
Alternativa "c" - Se interpretarmos, sim, mas
não é o caso da questão, pois se trata de regra gramatical.
Alternativa "e" - O pronome demonstra!ivo
não se refere a algo dito ironicamente, embora todos
saibamos que um plano sem miséria é algo muito
distante de nossa realidade social. Mais uma vez: a
questão avalia a teoria gramatical, isto é, o porquê do
uso do pronome demonstrativo.
132. {FGV) A alternativa que contraria a colocação
pronominal exigida pelo padrão escrito culto é:
(A) os órgãos aos quais se destinam as verbas desen-

volvem projetos de segurança pública.
(8)

dever-se-ia refletir sobre a construção histórica
da violência.

(C) não põe-se em prática uma adequada política de

prevenção ao r:rime.
(D)

o jovem prefeito foi-se afirmando no cenário
político.

Policial- mediador de conflitos
No momento em que começa a existir essa
transformaçào política e social, a compreensào da
sociedade como um ambiente conflitivo, no qual
os problemas da violência e da criminalidade sóo
complexos, a polícia passa a ser demandada para
garantir não mais uma ordem pública determinada, mas sim os direitos, como está colocado na
constítuição de 88. Nesse novo contexto, a ordem
pública passa a ser definida também no cotid,iano,
exigindo uma atuação estatal mediadora dos conflitos e interesses difusos e, muitas vezes, confu~os.
Par isso, a democracia exige justamente uma função policial protetora de direitos dos cidadãos em
um ambiente conflitivo. A ação da polícia ocorre
em um ambiente de incertezas, ou seja, o policial,
quando sai para a rua, não sabe o que vai encontrar diretamente; ele tem uma ação determinada a
fazer e entra num campo de conf!itividade social.
Isso exige não uma garantia da ordem pública,
como na polícia tradicional, sustentada somente
nas ações repressivas, pelas quais o ato consiste
em reprimir para resolver o problema. O campo
de garantia de direitos exige uma ação mais preventiva, porque não tem um ponto determinado
e certo para resolver. (Azar Lopes da Silva Junior).

133. (FGV- Delegado de Polícia- MA/2012)
No momento em que começa a existir essa transformação política e social, a compreensãoda sociedade como um ambiente conflitivo, no qual os problemas da violência e da crimina/idude são complexos(... )

A presença do pronome demonstrativo essa na
primeira frase desse segmento mostra que

Pronome

'201

Alternativa "e"- Vai enviar~lhe ou vai lhe enviar.

{A) a transformação aludida está presente no
momento em que o texto foi composto.
(8) esse segmento do texto não é o segmento in i~

2.9. CONSULPLAN

dal,já que se refere a algo dito antes.
(C) a transformação política e social acontecerá em

Texto para a questão.

futuro próximo.
(D) o autor apresenta uma visão depreciativa sobre a

TREM DAS ONZE

transformação referida.
(E)

Não posso ficar nem mais um minuto com vocl!

o autor do texto considera a transformação algo
conhecido de todos.

Sinto muito amor, mas não pode ser
Moro em Jaçanã,
Se eu perder esse trem

Que sai agora às onze horas
Só amanhã de manhã.

Alternativa "b": correta - Perceba como cada
instituição tem sua peculiaridade. Na questão anterior, ocorreu exatamente o contrário: o pronome anafórico referir~se~fa à fdeia posposta. Aqui, fica claro
que houve uma ideià citada anteriormente. A qual
transformação o autor se refere? Apenas sabemos
que é a transformação política e social, nada mais.
Alternativa "a" momento.

Além disso, mulher
Tem outra coisa,
Minha mãe não dorme
Enquanto eu não chegar,
Sou filho único
Tenho minha casa para olhar

Não está presente no

E eu não posso ficar.
(Adoniran Barbosa. Disponfvef em:
http://letras.mus.br/adoniran-barbosa!.)

Alternativa "c" -Está acontecendo.
Alternativa "d"- Não há relação com o emprego
do pronome.
Alternativa "e" - Não há relação referência no
texto.
134. (Delegado de Policia - AP/ 2010 - FGV) A
alternativa que contraria a colocação pronominal
exigida pelo padrão escrito culto é:

(A) os órgãos aos quais se destinanÍ as verbas desen~
volvem projetos de segurança pública.
(B) dever~se-ia refletir sobre a construção histórica

da violêncià.
(C) não [;?õe~se em prática uma adequada política de
prevenção ao crime.
(D)

o jovem prefeito foi-se afirmando no cenário
político.

(E) o secretário vai enviar-lhe os resultados da pesquisa no inicio da semana.

135. (Consulplan - Advogado - CTBU/2014) Em

"Mlrlb9. mãe não dorme" e "Tenho minha casa para
olhar" os termos em destaque estabelecem um vínculo entre o emissor e o elemento por ele antecedido. Acerca de tal relação identifica~se um(a)
A} vfnculo afetivo seguido de um vínculo de uso.
B}

vínculo de parentesco seguido de um vínculo de
posse.

C) determinação vinculativa idêntica para as duas
ocorrências.
D}

vinculo de origem na primeira ocorrência e na
segunda, de posse.

O Nota da autora:

1. O pronome possessivo pode transmitir, além
de posse, ideia de respeito, afeto, parentesco,
ofensa ou cálcUlo aproximado.

Alternativa "c": correta- O advérbio (no caso,
de neQação) atrai o pronome oblíquo: não se põe
em prática.

Respeito: Não se preocupe, minha senhora, nós
resolveremos o assunto.

Alternativa "a" - Alternativa "a" - O pronome
-relativo atrei o oblíquo: aos quais se destinam.

Ofensa: Seu irresponsável, você podia ter morrido!

Altérnativa "b" - Verbo no futuro sem palavra
atrativa: mesóclise""' dever-se-ia refletir.

Cálculo aproximado: Aquela estátua já deve
ter seus 15 anos.

Alternativa "d"- Verbo ser + gerúndio: fot..:se
afirmando.

2. Os pronomes pessoais oblíquos podem assumir
valores equivalentes aos pronomes possessivos:

Afeto: Meu filho, por favor, tenha cuidado!

'•.

I

I
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A chuva mo!hou-tg: o cabelo. {Molhou o

teu cabelo).
Agarrei-lhe a mão. (Agarrei a sua mão).

Alternativa correta: letra "b" - Minha mãe:
parentesco; tenho minha casa: posse.
Alternativa "a" - Não indica carinho, efetividade e nem vínculo de uso.

Alternativa "c"- Vínculos distintos.
Alternativa "d"- Não se refere à origem.

*':

•

-~-i

136. (Consulplan ~ Técnico Judiciário - Area
Administrativa - TSEI2012) Mas, se ousar oferecer-lhe dinheiro para o mesmo fin?, torna- se um simples
cafajEste. Assinale a alternativa em que a alteração da
estrutura anterior tenha sido feita em consonância
com a norma culta.
A) Mas, caso ofereça-lhe dinheiro para o mesmo
fim, tornará-se um simples cafajeste.
B) Mas, caso lhe ofereça dinheiro para o mesmo
fim, tornar-se-á um simples cafajeste.
C)

Mas, se tiver oferecido-lhe dinheiro para o
mesmo fim, se tornará um simples cafajeste.

0) Mas, se tiver lhe oferecido dinheiro para o

mesmo fim, torn<:~rá-se um simples cafajeste.

O Nota da autora: colocação pronominal.

Alternativa correta: letra "b" -Verbo no futuro
e sem palavra atrativa: mesóclise (pronome no meio
do verbo""' tornar-se-á).
Alternativa "a"- tornar-se-á.
Alternativa "c"- não se usa pronome oblíquo
após a vírgula, mesóclise obrigatória: tornar-se-á.

Revisaço"' -língua Portuguesa • Duda Nogueira
Segundo Ariely, é ~ mecanismo que explica o
sucesso de vales-presentes e congêneres, que n"ada
mais são que dinheiro com prazo de validdde e res-.
trições de onde pode ser gasto. {L 36-3~) No tre~ho
anterior, o pronome destacado, em relação ao texto,
exerce papel
A)

pleonástico.

B)

dêltico.

C) catafórico.
0) anafórko.

O Nota da autora: Anáfora é um recurso coesivo que retoma algo que já foi citado no ttxto.

Alternativa correta: letra "d" - O pronome
retoma a ideia citada no período anterior: O que
você está lhe dando, na verdade, é uma licença para ser
extravagante.

Alternativa_."a"- pleonasmo é excesso de palavras para emitir enunciado que não chega a ser claramente expresso. Sinônimo de círcunlóquio, drcunlocução.

Alternativa "b"- déiticos são elementos linguisticos que indicam o lugar (aqui) ou o tempo (agora)
em que um enunciado é produzido e também indicam os participantes de uma situação do enunciado '
(eu/tu). São dêiticos: os pronomes pessoais que indicam os participantes; os advérbios de lugar, que são
marcadores de tempo {agora, hoje, amanhã etc.); os
demonstrativos (aqui, lá, este, esse, aquele etc.). Os
dêiticos só podem ser entendidos se houver uma
explicitação, mesmo dentro da situação de comunicação.

DICA: exceto se houver termos inte.rcalados.

Alternativa "c" - catafórico apresenta algo que
ainda não foi dito, algo que será citado. Fixe: k.atáfora Çita.

Ontem, após a pesquisa, se observaram os reais
resultados.

Trechos para a próxima questão.

Equivale a: Ontem se observaram os reais resultados. Éviável retiraras termos intercalados para que
não ocorra erro.
Alternativa "d"- tornar-se-á.
137. (Consulplan - Técnico Judiciário - Área
Administrativa - TSE/2012 - adaptada) O economista Dan Ariely vai mais longe e propõe que, no
mundo das relações sociais, o presente serve para
aliviar culpas: ofereç"a ao presenteado algo de que
ele goste, mas acha bobagem comprar, como um
jantar naquele restaurante chique ou um perfume
um pouco mais caro. O que você está lhe dando,
na verdade, ·é uma licença para ser extravagante.

A tradição teológica e filosófica nunca conseguiu explicar o "mistério da iniquidade", a existência do mal como potência do desejo e da ação
humanas.

Ora, a corrupção é o mal do nosso tempo.
Curíosamente, ela aparece como uma nova regra
de conduta, uma contraditória "moral imoral". Da
governa/idade aos atos cotidianos, o mundo da
vida no qual ética e moral se cindiram há muito
tempo transformou-se na sempre saqueável terra
de ninguém.

Como toda moral, a corrupção é rfgida. Daí
a impossibilidade do seu combate por meios

Pronome

comuns, seja o direito, seja a polfcia. Do contrário,
meio mundo estaria na prisão. A mesma polícia
que combate o narcotráfico nas favelas das grandes cidades poderia ocupar o Congresso e outros
espaços do governo onde a corrupção é a regra.
(.. .)

Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar, mas exigir dinheiro em troca de uma ação qual~ na contramão do dever, é porque no sistema
da corrupção o valor da honestidade, que garantiria ao sujeito a sua autonomia, foi substituído pela
vantagem do dinheiro. (... ) (Marcia Tiburi. Cu/t,
dezembro de 2017)
138. (CONSULPLAN - Analista Judiciário - Área
Judiciária - TSE/2012) Assinale a palavra que, no
texto, NÃO exerça papel pronominaL
(A) onde
(B) muito
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(B} Vossa Senhoria ouvistes falar do menino que
morreu comendo sucrilhos?
(C) Vossa Excelência ouviu falar do menino que mor-

reu comendo sucrilhos?
(0) Sua Senhoria ouviste falar do menino que morreu comendo sucrilhos?

Nota da autora: A concordância do verbo com
pronome de tratamento deve serfeita através da terceira pessoa (você, vocês).
Alternativa "c": correta- Vossa Excelência exige
verbo na terceira pessoa do singular: ouviu = você
ouviu.
Alternativa "a" - Sua Senhoria exige verbo na
terceira pessoa do singular: ouviu.
Alternativa "b"- Vossa Senhoria também exige
terceira pessoa do singular: ouviu.
Alternativa "d"- Sua Senhoria Ouviu.

(C) qualquer
(D) outros

2.10PONTUA
Alternativa "c": correta - Que belo "pega"! Se
fosse qualquer ação, seria pronome indefinido. Ação
qualquer é adjetivo.

140. (Pontua Concursos - Analista Judiciário Área Judiciária- TRE/SC/2011) Analise as ocorrências de "que" nos trechos a seguir:

Alternativa "a"- onde= em que, no qual: pronome relativo.

I.

o que fazer- Têm mais o que fazer.

IL

Faz anos que confere no Google.

Alternativa "bn- Pronome indefinido- sentido
vago.
DICA:, diferença entre pronome indefinido e
advérbio = o pronome indefinido admite plural; o
advérbio não admite. Exemplo: Há muitos textos
(pronome); Estudaram muito a matéria (advérbio).
Alternativa "d"- Pronome indefinido.

111. se saberia que jamais deixarão a atividade - De
longe, parecem aposentados. Fossem ouvidos,
se saberia que jamais deixarão a atividade.
Em qual(is) deles a palavra destacada é pronome
relativo?
(A) Apenas no I e no 111.
{8) Apenas no I.

Charge para a ·próxima questão.

(C) Apenas no 1!1.
(D) Apenas no ll e no 111.

Alternativa "b": correta - Se na questão é
pedido apenas o pronome relativo, obrigatoriamente, é preciso tentar substituir o que por o qual, a
qual, os quais, as quais.
139. (CONSULPLAN - Analista Judiciário - Area
Judiciária- TSE/2012) Assinale a alternativa em que
a alteração da primeira fala do quadrinho tenha respeitado a norma culta.
(A) Sua Senhoria ouvistes falar do menino que morreu comendo sucrilhos?

No item I, têm mais aquilo o qual fazer. Difícil
entender?
Aqui há uma clássica pegadinha de concurso
público: sempre que o pronome demonstrativo O
ou A vier seguido da palavra QUE, serão classificados, respectiva e morfologicamente, como pronome
demonstrativo+ pronome relativo.
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Exemplo: Ela foi a que mais estudou para a prova
= Ela foi aquela a qual mais estudou para a prova.
Ao substituir, a sentença soa mal. por isso usamos a
expressáo a que. O exemplo é para que o candidato
se certifique do porquê de tal classificação. Assim,

eliminam-se as alternativas c e d.
Nos segundo e terceiro itens o que é uma con-

junção integrante (bast;;, encaixar o vocábulo isto
antes da conjunção). Faz Jmos ISTO; se saberia ISTO.

2.11. UNEMAT
141. {Delegado de Polícia- MT /2010- UNEMAT)
Assinale a alternativa em que o pronome oblíquo foi
usado em conformidade com a língua padrão.

{A) Nunca lhe disse antes, mas gosto muito de você.
(8) Agradecemos por você ter feito-nos este grande
favor.
(C) Não fosse a exiguidade do espaço, a cerimônia
de formatura poderia~se realizar no salão nobre.
(0) Te prepara, meu filho, porque a viagem será
longa e cansativa.
(E) Os fortes não abatem-se com as derrotas.

Revisaço"'- Língua Portuguesa • Duda Nogueira

{ ) Verdadeiro { ) Falso

Resposta: (verdadeiro) - Por ser pouquíssimo
exigido em concursos, vale relembrar a teoria antes
de comentarmos o item.
1)

Pronomes substantivos substituem o substantivo
numa frase. São utilizados de forma a tornar o discurso menos repetitivo, mais rico e variado. Tal como
os substantivos que substituem, variam em gênero
(masculíno e feminino), número (plural e singular) e
pessoa (P, 2a ou 3a pessoa do discurso). Podem assumir a função de sujeito da oração. Exemplos:
Pedro sabe tocar piano.

Ele sabe tocar piano. (Substitui o substantivo próprio Pedro.)
Helena e Paulo foram ao cinema.

Eles foram ao cinema. (Substitui os substantivos
próprios Helena e Paulo.)
Alguns trabalhadores saíram mais cedo que
outros trabalhadores.
Alguns trabalhadores saíram mais cedo que

outros. {Substitui o substantivo comum trabalhadores.)
Minha mãe está quase chegando. E a sua mãe?

Alternativa "a": correta - O advérbio de negação ou tempo nunca atrai o pronome oblíquo.
Alternativa "b"- Ter nos feito. Para não precisar
decorar regras, pronuncie, é uma boa dica.
Alternativa "c" - Poder-se-ia: verbo no futuro
sem palavra atrativa= mesóclise.
Alternativa "d" - Não se inicia frase com pronome oblíquo: Prepara-te.
Alternativa "e" - O advérbio de negação não
atrai o oblíquo: não se abatem.

Minha mãe está quase chegando. E a sua? (Substitui o substantivo comum mãe.)
Este livro é muito bom. Levei o livro para a escola.
Este livro é muito bom. Levei-o para a escola.
(Substitui o substantivo comum livro.)
Atenção!
A classificação em pronome substantivo não
invalida outras classificações como pessoal, possessivo, demonstrativo, ...
Exemplos:

2.12. FEPESE

Nós vamos embora agora. (pronome pessoal
substantivo)

142. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

Aquela caneta é a minha. (pronome possessivo
substantivo)

Considerando que os pronomes, assim como os
nomes, funcionam como substantivos ou adjetivos,
analise os pronomes destacados no texto a seguir:

O meu filho é aquele. (pronome de'monstrativo
substantivo)

"Comentou-se, mas comigo até agora ninguém
falou. Em nenhum momento, colega meu de partido ou de outras bancadas ou o presidente do partido falaram (n)esse assunto. A questão de renúncia
nunca foi por mim cogitada.~

2) Pronomes adjetivos acompanham, determinam
e modificam os substantivos, ou seja, atribuem
particularidades e caracterfsticas ao substantivo,
como se fossem adjetivos. Ta! como os substantivos que determinam, variam em gênero (mascu·
lino e feminino), número {plural e singular) e pessoa (P, 2a ou 3a pessoa do discurso). Exemplos:

( ) No texto, foram destacados sete pronomes, mas,
dentre eles, apenas três são pronomes substantivos.

Minha prima chega hoje da Europa. (Determina o
substantivo comum prima.)

Pronome

Suas dúvidas serão respondidas pela professora.
(Determina o substantivo comum dúvidas.)

Aqueles estudantes passaram no exame com dis-

144. (FEPESE - Promotor de )ustiça - SCf2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

tinção. (Determina o substantivo comum estudantes.)

( J Emprega-se o pronome pessoal oblíquo "os"

Este livro é muitíssimo bom. {Determina o substantivo comum livro.)
Atenção!
A classificação em pronome adjetivo não invalida outras classificações como possessivo, demonstrativo, ...

(objeto direto pleonástico) no masculino plural,
quando se refere (ou retoma anaforicamente)
nomes de diferentes gêneros. Exemplo: A generosidade, o amor, o respeito às pessoas e a dedicação ao trabalho e aos estudos, ensinaste-os
aos filhos desde tenra idade.
( ) Verdadeiro { ) Falso

Exemplos:
Aquela caneta é azul. (pronome demonstrativo
adjetivo)
Meu filho é indisciplinado. (pronome possessivo
adjetivo)
Pronomes são palavras que substituem ou determinam os substantivos. Assim, podem assumir a
função de pronomes substantivos ou de pronomes
adjetivos.*
Fonte: http://www.normaculta.eom.br/
Vamos agora ao comentário. Pronomes substantivos (substituem o nome): comigo, ninguém e mim. Facilitando: os outros pronomes estão acompanhados de
substantivos, logo são adjetivos: nenhum momento;
colega meu;~ bancadas; esse assunto.
143. {FEPESE - Promotor de Justiça - SC!2014)
Analise o enunciado da quest~o abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:
( } Nas frases a seguir, todos os pronomes destacados estão de acordo com as normas do português padrão escrito.
(A) Quando V. Sa. vier, traga contigo uma cópia do
processo.
(B) Fica tranqui!o, pois eu irei consigo ao escritório
do advogado.
{C) Diga-lhe que não tome nenhuma iniciativa sem

mim estar por perto.
( ) Verdadeiro ( ) Falso

Resposta: (verdadeiro)

O Nota da autora: Questão de pronome, concordância e coesão textual.
O objeto direto (o:.a indireto) é chamado de pleonástico quando ocorre repetição. Quanto à concordância, havendo um nome masculino entre tantos
femininos, o plural fica obrigatoriamente no masculino, como em "Irmã, prima, tia e tio estavam inquietos". Não há novidade nisso, concorda, leitor(a)? A
banca quis complicar colocando complemento pleonástico, mas não conseguiu.
145. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:
( ) No texto a seguir, a mesóclise do pronome pessoal oblíquo átono está correta porque o verbo
ao qual se vincula o pronome está flexionado no
futuro do presente do indicativo e não há exigência de próclise:
"Onde quer que estejamos juntos Multíplicar-se-ão assuntos de mãos e pés E desvãos do ser." (Caetano Veloso)
{ ) Verdadeiro ( ) Falso

Resposta: (verdadeiro) -Verbos no futuro do
subjuntivo ou no futuro do pretérito do indicativo
exigem mesóclise se não houver palavra atrativa .
... Dica: de colocação pronominal.

Resposta: (falso)- Há erros: 1. A concordância
do prorlome pessoal com o pronome de tratamento
deve ser na terceira pessoa e não na segunda (tu,
.~antigo). ~orreção: traga com você {terceira pesSoa); 2 •. Só se usa a forma consigo para indicar reciprocidade e não é o caso. Correção: com você; 3. A
fÕrma correta é o pronome pessoal do caso reto eu,
já que possui função sintática de sujeito do verbo·
uestar". Quem estar por perto: eu.

Pródise ·
É a colocação pronominal antes do verbo. A próclise é usada:
1) Quando o verbo estiver precedido de pala~
vras que atraem o pronome para antes do verbo.
São elas:

a) Palavras de sentido negativo: não, nunc:·a,
ninguém, jamais, etc.

Revisaço"'- Língua Portuguesa • Duda Nogueira
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Ex.: Não~ esqueça de mim.

-~-----,·---

((} Nossa atmosfera permite aos seres vivos sobrevi·
ver. I Nossa atmosfera permite-lhes sobreviver.

b) Advérbios.

(D) Agradeçam às cianobactérias pelo ar· de ca?a
dia. I Agradeçam-nas pelo ar de cad'ã'dia.
-

Ex.: Agora~ negam a depor.
c) Conjunções subordinativas.

(E} A lua regula e estabiliza o eixo de rotaçáo da
Terra. I A lua regula e estabiliza-lhe.

Ex.: Soube que~ negariam.
d) Pronomes relativos.

•••

r-,.

Ex.: Identificaram duas pessoas que se encontravam desaparecidas.
-

Alternativa correta: letra "c"

e) Pronomes indefinidos.

Nota da autora: Questão de pronome e regência.

Ex.: Poucos!! deram a oportunidade.

~

f)

Na "c": permite a alguém "" permite-lhes (aos
seres vivos).

Pronomes demonstrativos.

Ex.: Disso~ acusaram, mas sem provas.
2)

Orações iniciadas por palavras

interroga~

tivas.
Orações iniciadas por palavras

Alternativa "b"- descobriram algo (V.T.p.) :odescobriram-na.
Alternativa "d"- agradecer a algo {V.T.I.) = agradeçam-lhes.

Ex.: Quem!! fez a encomenda?
3)

Alternativa "a"- proteger algo (V.T.D.) :o protegê-lo.

exclamati~

v as.

Ex.: Quanto~ ofendem por nada!
Orações que exprimem desejo (orações
optativas).
4)

Ex.: Que Deus 2 ajude.
Mesóclise
É a colocação pronomlilat no meio do verbo. A

mesódise é usada:
1) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou futuro do pretérito, contanto que esses
verbos não estejam precedidos de palavras que
exijam a próclise.

Alternativa "e"- estabiliza algo (V.T.D.} = estabiliza-o ou o estabiliza. A conjunção aditiva pode atrair
o pronome obllquo, por isso a pródise ou a ênclise
estão corretas.

2.14ACAFE
147. (ACAFE- Delegado de Polícia- SC/2014) Assinale a alternativa que substitui convenientemente
os elementos destacados em negrito, respeitadas as
eventuais mudanças na forma verbal.
A cobradora devolveu os chegues aos clientes.
Se for preciso, vamos convocar outros dois atletas.
O chefe perdoa aos funcionários os pequenos
deslizes.

Exemplos:
Realizar-~-á, na próxima semana, um grande
evento em prol da paz no mundo.

Enviaram a eles três oacotes de sanduíches.
Faz dias que não vejo minha irmã sair cedo.

Não fossem os meus compromissos, acompanhar-~-ia nessa viagem.
Fonte: http:/lwww.portugues.com.brl

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)_ lhes-os-os-lhes-la
8) os-los-lhes-nos-a

2.13VUNESP
146. (Vunesp - Procurador Município - Prefeitura São José do Rio Preto - SPI2014) Assinale
a alternativa em que a substituição da palavra em
destaque por um pronome pessoal está correta, de
acordo com a norma-padrão.
(A) Dá para entender por que precisamos proteger
esse planeta ... I Dá para entender por que precisamos proteger-lhe.
(8) Foram elas que "descobriram" a fotossíntese. I
Foram elas que descobriram-a.

C) os-tos-os-lhes-lhe
D) lhes- os~ lhes- os- a
E)

lhes~

os -los -los- lhe

Alternativa correta: letra "b"
-Devolveu algo: transitivo direto+ objeto direto
(os cheques)= os. Eliminadas A, De E.
- Convocar alguém: transitivo direto + objeto
direto (outros dois atletas} + verbo terminado em r
= convocá-tos.

Pronome
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-Perdoa a alguém: objeto indireto (aos funcionários)""' lhes. Eliminada C
- Enviaram algo: objeto direto (três pacotes) +
verbo terminado em m =enviaram-nos.
-Não vejo alguém: objeto direto {minha irmã) "'
não a vejo.
DICA

O advérbio de negação "não"' atrai o pronome
oblíquo.

Q!JESTÕES DIFÍCEIS
1. ESAF

da sociedade e do próprio mercado é crescente o número
de empresas que buscam desenvolver tecnologias capa·
zes de reduzir significativamente esse· impacto "' o
impacto ambiental citado no período anterior. t um
pronome anafórico, pois retoma a ideia do parágrafo
anterior. Eliminam-se, assim, as outras alternativas.
1 -tanto por sua qualidade como pela competi·
tividade de algumas mineradoras
2 - No passado, a mineração já foi uma atividade com muitos pontos negativos, especialmente
quanto ao impacto ambiental.

4- Isso significa que o Brasil tem condições de
tirar bom proveito de seus recursos minerais no presente, de modo a beneficiar também as gerações
futuras.
5- É preciso que haja marcos regulatórios adequados para equacionar expansão do setor

01. (ESAF - PECFAZ/2013) Assinale a opção que
preenche corretamente as lacunas do texto a seguir.

O minério de ferro tem liderado a pauta de
exportações, tanto por sua qualidade __ 1 __ pela
competitividade de algumas mineradoras. No passado, a mineração já foi uma atividade com muitos
pontos negativos, especialmente __ 2 __ impacto
ambiental. No entanto, por pressão da sociedade e
do próprio mercado é crescente o nUmero de empresas que buscam desenvolver tecnologias capazes de
reduzir significativamente __ 3 __ impacto.

Isso significa que o Brasil tem condições de tirar
bom proveito de seus recursos minerais no presente,
~ 4 -.-- beneficiar também as gerações futuras. É
preciso que haja marcos regulatórios adequados
~ 5 __ e"juacionar expansão do setor, preocupação
com meio ambiente e criação de riquezas, principalmente __ 6 __ às áreas mais atingidas pela atividade.

6 - preocupação com meio ambiente e criação
de riquezas, principalmente em relação às áreas
mais atingidas pela atividade.

02. (ESAF- Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil/2009) Os trechos abaixo constituem um texto
adaptado do Editorial do jornal Valor Econõmico de
1/9/2009. Assinale a opção em que o segmento apresenta~ gramatical.
{A} Diante de números ruins para o futuro do
ambiente, não deixa de ser algo animador e cheio
de possibilidades futuras a união de 22 grandes
empresas para lançar uma carta ambiental.
(8) Uma das metas é buscar a redução contínua do
balanço líquido de C02 e uma maneira de tornar-lhe mensurável é a publicação de inventários
anuais das emissões.
(C} As empresas se comprometem a monitorar a

2
a}

'

b} quanto

3

5

00

,,,

par<!

ao

pelo

um

afim de

em
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a

de
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<}

quão
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o

d}

mo;

em

este

e} como

4

quanto

ao

esse

em
de modo

forma a
para

6

""

pelas
para

<om
em
relação

emissão dos gases do efeito estufa de várias formas. Uma delas, por meio de investimentos que
promovam a diminuição da emissão nos processos, produtos e serviços.
(0) As companhias também aproveitarão o seu
grande papel despoluidor na cadeia produtiva
para convencer seus fornecedores a fazerem o
mesmo.
(E) A iniciativa é inédita e as medidas propostas não
passam perto de devaneios ou soluções idealistas- têm como pano de fundo o mais sólido realismo empresarial.

Alternativa correta: letra "e"
O Nota da autora: Questão de pronome
demonstrativo, regência e período composto.
Fundamental trabalhar por eliminação para
ganhar tempo. Iniciando pelo item 3, chega~se à res. posta sem precisar "fritar os neurônios": ...por pressão

Alternativa "b": correta.
O Nota da autora: Para saber o emprego dos
pronomes pessoais oblíquos, é necessária a teoria de
predicação verbal- classificação dos verbos.
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i

O verbo tornar é transitivo direto, assim sendo
não admite o pronome lhe, mas sim a: uma maneira
de torná~la mensurável. Confira as dicas dos empre~
gos dos pronomes pessoais no final do capítulo.

As alternativas a, c, d e e estão corretas.
03. (ESAF- Analista Tributário da Receita Federal do Brasil/2009) Assinale a Oi~ção que corres1
pende a erro gramatical.
O /OH é um índice que, pela simplicidade, se (l) disseminou mundialmente, tornando-se (2) um parâmetro de avaliação de políticas públicas na área social, o
que não é pouco, levando-se em consideração que há
respaldo cíentífico.
No entanto, para além das filigranas metodológicas, é preciso não se perder (3) de vista o ponto fundamental do /OH, que é medir a qualidade de vida para
além de indicadores econômicos. Nesse sentido, ele é
uma bem-sucedida alternativa ideológica do indicador
puro e simples do Produto Interno Bruto, no qual (4) pode
camuflar o real nível de bem-estar da maioria da população. Com o /OH, medir desenvolvimento humano passou a ser tão ou mais importante que aferir (5) o mero, e
às vezes enganador, desenvolvimento econômico. (Jornal do Brasil, Editorial, 1/10/2009, adaptado.)

IA)Il)
(B) (2)
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Alternativa "c" -0 advérbio de negação atrai o
pronome oblíquo.
Alternativa "e" -Aferir: avaliar.
04. (ESAF- MTE- Auditor-Fiscal do Trabalho/2006)
Assinale a opção que corresponde a erro gramaticaL
A história do petróleo no Brasil, dos primeiros
passos até este (1) novo degrau, que é a conquista da
autossuficiencia, não tem nome ou fisionomia particular. Pertence, na verdade, a todos os (2) brasileiros e
administradores que acreditaram na possibilidade de
o nosso país desenvolver o seu setor de petróleo com
competéncia e talento. Ela foi escrita, capítulo a (3)
capítulo, por valorosos trabalhadores de vários categorias, do técnico de ponta ao mais modesto operário,
e não somente (4) por esses, que labutam na linha de
frente, nos trabalhos de pesquisas e análises, como
também, com igual dedicação e entusiasmo, pelos que
lhe (5) dão suporte, na retaguarda, inclusive no plano
administrativo, essencial quando eficiente. (Joe/ Mendes Rennó, Jornal do Brasil, 19/04/2006)
'
(A)

IBJ 2
(C) 3
(O) 4

(E) 5

(C) 131
(0) (4)
(E) (5)

Alternativa ''e": correta.
O Nota da autora: Questão de pronome, crase
e pontuação.

Alternativa "d": correta.
O Nota da autora: Questão de pronome relativo, colocação pronominal e regência.
O pronome relativo no qual está retomando o
produto bruto (que possui função de sujeito). Não
se pode usar preposição no sujeito. A ordem direta
equivale a o produto bruto pode camuflar o real nível
de bem-estar. Corrigindo a frase, teremos: Nesse sentido, ele é uma bem-sucedida alternativa ideológica
do indicador puro e simples do Produto Interno
Bruto, o qual (ou que) pode camuflar o real nível de
bem-estar da maioria da população.
Muito cuidado com a ~pegadinha" do item 1,
pois há uma intercalação e o pronome oblíquo se é
atraído pelo pronome relativo que anteposto à intercalação.

Alternativa "a" -0 pronomeapassivador se está
posposto à vírgula porque ocorreu uma intercalação
(entre duas vírgulas) e o pronome relativo que o atrai.
Alternativa "b" -Tornando-se concorda com
índice.

No item 5: . pelos que lhes dão suporte= o pronome pessoal oblíquo é objeto indireto do verbo dar
e se refere a valorosos trabalhadores.
Dúvidas prováveis:

Alternativa "a" -A expressão até este está correta porque este refere-se a novo degrau - termo
posposto ao pronome. Confira as dicas do pronome
demonstrativo no final do capítulo.
Alternativa "b" -Não se poderia usar o acento
indicativo de crase por dois motivos: 1. Pronome
indefinido; 2. Palavra masculina.
Alternativa "c" -Não se usa crase entre palavras
repetidas- perceba que, além disso, está no masculino.
Alternativa "d" -A vírgula está empregada corretamente.
05. (ESAF - MTE - Auditor-Fiscal do Trabalho/
2006} Assinale a opção que não está de acordo com
as estruturas do texto.

Pronome
A relação conflituosa entre fazendeiros e colonos,
aliada à crescente dificuldade de importação de escravos negros da Africa a partir da década de 60, exige que
se use a mão de obra nativa, forçando-a ao trabalho
na lavoura. Os fazendeiros também reclamavam uma
legislação que permitisse garantias dos investimentos na
mão de obra, da cumprimento dos contratos, da repressão às greves e, ainda, que lhes propiciasse adequada
produtividade. A promulgação da Lei do Ventre Livre,
em J!E.1 sinalizando a abolição da escravidão, criou as
condições para uma legislação que, ao mesmo tempo
em que fazia a regulação minuciosa da contratação do
trabalho livre, previa a obrigação de o homem livre contratar, como mecanismo de combate à vadiagem. (Sidnei Machado ~ httpjfcalvados.c3sl.ufpr.brlojs21index.
php/direito/articfe/viewPDFlnterstitial/176611463)
(A) A forma

verbal "exige"(primeiro período) está no
singular para concordar com Hrelação conflituosa"(inicio do texto).

(B) A expressão "redamavam"(segundo período)
está sendo empregada com o sentido de lamen-

tavam.

a oração é classificada como adjetiva; se há vírgula,
é explicativa. Como na forma original do texto in se~
riu-se gerúndio e não aparece o relativo, a oração é
classificada como subordinada ~djetiva explicativa
reduzida de gerúndio.
..,._ Dica~ Oração reduzida: não possui
ção nem pronome relativo.

conjun~

Possui verbo na forma nominal: gerúndio, particípio ou infinitivo.
06. (ESAF - MTE - Auditor·Fiscal do Trabalho/
2006}
Revolução Industrial também causou o formação
de enormes aglomerados de desempregados nascidades, =(1)_, em geral; cresciam sem nenhum planejamento urbano. Esse fenómeno, _(2L_ não passou
despercebido a escritores como Émile Zola ou Afexis de
Toqueviffe, propiciou o su(gimento de fenómenos =
Qk desconhecidos, _(4) o alwolrsmo e a demência
em massa. (Raquel Veras Franco, Breve Histórico da Justiça e do Direito do Trabalho no Mundo- http://www.
tst.gov.br/Srcar/Documentos/Historico)

(C) A substituição de "se use"(primeiro período) por

seja usada mantém a correção gramatical do
período.
·-(D) Em "que lhes propiciasse" o pronome "lhes" refere-se a "Os fazendeiros"(segundo perfodo).
{E) As vírgulas após "1871" e após "escravidão"{último

período) isolam oração reduzida de gerúndio.

2

3

4

cujo

já

seja

b)

as quais
qoo

qoo

até então

como

<)

cujas

porém

então

tais como

d)

'

todavia

antes

quando

entretanto

anterior-

sejam
quais

mente

sejam

a)

e)

Alternativa "b": correta.
O Nota da autora: Questão de pronome, concordância, verbo e pontuação.

Alternativa "b": correta.
1)

O pronome relativo retoma cidades e pos·
sui função de sujeito. Veja na ordem direta: As
cidades cresciam sem nenhum planejamento
urbano. Pode-se usar que ou as quais. Elimina·
das alternativas .Q e~-

2)

Ocorre o mesmo que no item 1: o pronome rei a~
tivo retoma fenõ·meno (sujeito). Ordem direta: O
fenômeno não passou despercebido. Pode usar
que. Eliminada alternativa a e já encontramos a
resposta.

ao trabalho na lavoura.

3)

... fenômenos até então desconhecidos.

Alternativa "c" ~exige que se use a mão de
obra =' voz passiva sintética (verbo transitivo direto
+ se); exige que seja usada =voz passiva analítica
(ser+ particípio}.

4)

como o alcoolismo e a demência= exemplifica.

Temos na alternativa b: o vocábulo reclamavam
está empregado no sentido de exigir, demandar ou
reivindic;;~r.

Alternativa "a" -relação conflituosa é sujeito de
exige. Ocorre uma intercalação, leia o que está em
negrito: A relação conflituosa entre fazendeiros e
colonos, afiada à crescente difiCuldade de importação

s

de escravos negros da Africa a partir da década de 60,
exige que se use a mão de obra nativa, forçando-a

Altenrativa "d" ~Legislação que propiciasse
aos fazendeiros adequada produtividade.
Alternativa "e" -Desenvolva a oração (insira
conjunção ou pronome relativo) = que sinalizo.u a
abolição da escravidão. Se coube pronome _relativo,

07. (ESAF - Técnico da Receita Federal ~ Area
Tributária e Aduaneira/2005) Lê-se no Manual
de Redação da Presidência da República: "Onde
-Como pronome relativo significa 'em que (lugar)': A
Cidade onde nasceu". Com base nessa definição e
nas demais funções morfossintáticas que o termo
onde pode desempenhar, aponte a frase na qual ,o
emprego de tal termo está Incorreto.

"

I

~·

•
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Alternativa "a"-(...} o método utilizado pode · e culturais, algo de abranqéncia semelhante ocorreu
afastaras auditores, pela falta de estrutura, da desconas últimas décadas, fazendo surgir novos estilos,· cosberta dos grandes esquemas de corrupção. Porque
tumes de vida e formas de organização social"(.. .}
ele está muito voltado a atender à grande novidade
(... )E inegável que a possibilidade de ~;rmos a muftiinventada por Waldir Pires, os sorteios dos municíp/icidadedavidahumanaemummundog/obalizado,~
pios. Ali, faz-se uma auditor"1a por amostragem, onde
as telas do computador e de outros meios de comunicaçáo
pegar um grande esquema dependerá, como tudo
possibilitam, tem colaborado em tal questionamento ao
num sorteio, da sorte.
vermos de perto como vivemos em um mundo mu/ticultuAlternativa "b" - O Portal de Transparência é
ral e que essa multiculturalidade, para qual muitas vezes
até onde a CGU conseguiu tornar possível a sua ideia
torcíamos/torcemos os na;izes, está em nossa própria vida
de tornar público o Sistema Integrado de Adminislocal, atravessando os limites nacionais(... )
tração Financeira( ...}.
Analise as seguit")tes alterações propostas para as
Alternativa "c" -"Cultura" é um termo quase
estruturas linguísticas dos trechos e assinale a opção
infinitamente maleável. (... )._Sua origem ou, pelo
correta.
menos, até onde se possa saber, seu sentido primi(A} Preserva-se a correção gramatical e a coerência
tivo parece se relacionar com a criação, descoberta
textual ao usar o pronome relativo que em lugar de
ou invenção da agricultura{... ).
"quais", desde que precedido da preposição por.
Alternativa "d" - Passada a euforia da liber(B) Preserva-se a correção gramatical e os sentidos
tação, muitos ex-escravos regressaram a suas
do texto ao retirar "de abrangência".
fazendas, ou a fazendas vizinhas; para retomar o
(C) Preserva-se a correção gramatical mas altera-se
trabalho por baixo salário. Dezenas de anos após
a coerência textual ao usar a forma verbal flexioa abolição, os descendentes de escravos ainda
nada faz no lugar da forma nominal "fazendo",
viviam, nas fazendas, uma vida pouco melhor do
desde que se insira antes dela a conjunção e.
que a de seus antepassados escravos. Outros dirigiram-se às cidades, como o Rio de Janeiro, onde
(O) Preservam-se a correção gramatical e os senflforam engrossar a grande parcela da população
dos do texto ao inserir o diante de "que", desde
sem emprego fixo.
que seja retirada a vírgula após "possibilitam".
Alternativa "e" - Onde havia dinamismo econômico provocado pela expansão do café, como em
São Paulo, os novos empregos, tanto na agricultura
como na indústria, foram ocupados por milhares de
imigrantes italianos que o governo atraia para o país.
Lá, os ex-escravos foram expulsos ou relegados aos
trabalhos mais brutos e mais mal pagos.

{E) Preserva-se a correção gramatical, mas prejudi-'
ca-se a coerência textual ao substituir a forma
nominal "atravessando" por e atravessa.

Alternativa "a": correta.

(Fontes: Rudoffo Lago, Correio Brazi/iense,24110/2005;
Nelson Archer; Relativismo cultural e multicultura/imo,
FSP, 31/10/2005; José Murilo de Carvalho, Cidadania no
Brasil.· o longo caminho, pág.52)

O Nota da autora: A temática das identidades é
tão frequentemente focalizado por um dos motivos. A
dica é montar frase com os termos posteriores ao prorlome até conseguir encaixar o voCábulo que o pronome relativo retoma. Assim, pode-se usar: um dos
motivos pelos quais, ou um dos motivos por que.

Alternativa "a": correta - O onde, nesta alternativa, retoma o substantivo auditoria e não indica
lugar. Deveria ser substituído por em que ou na
quaL O erro é por não indicar lugar.

Vale lembrar que o por que {separado) pode
ser usado em frases nas quais podemos encaixar a
palavra razão após {caso esteja subentendida), ou
quando equivaler ao pronome relativo pelo qual.

Nas alternativas b, c, de e indica lugar.
08. (ESAF- Secretaria da Receita Federal - Técnico da Receita Federal/2003)

(. ..J. Um

dos motivos principais pelos quais a
temática ç/as identidades é tão frequentemente focalizada tanto na mídia assim como na universidade
(... )

(... ) "se a modernidade alterou a face do mundo
com suas conquistas materiais, tecnológicas, científicas

Alternativa "b" -A correção gramatical é preservada, mas o sentido é alterado, pois informação
é retirada.
Alternativa "c" -A coerência textual não é alterada, já que o gerúndio indica ação contínua e o presente do indicativo refere-se à ação habitual.
Alternativa "d" -Altera o sujeito.
Alternativa "e" -Perceba que a substituição
sugerida é parecida com a da alternativa c. Além de
a explicação ser a mesma, automaticamente elimi-
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Pronome
nam~se as duas. Sempre que houver dois itens sugerindo a mesma ide ia, descarte-os.

-------------09. {ESAF - Secretaria da Receita Federal - Técnico da Receita Federal/2003) Assinale a opção
que preenche corretamente as lacunas do texto.
Todo e qualquer processo de reforma _(1)__
realiza pela necessidade de modificar procedimentos __ (2}_ . encontrem inadequados ou ultrapassados
diante das finalidades para __(3)_ foram instituídos. O
modelo tributário brasileiro foi redesenhado na Assembiela Nacional Constituinte de 1988, dentro de uma
visão federativa __ (4)_ buscava o fortalecimento dos
Estados e municípios. Essa afirmação é comprovada
__ (5)
observamos o espaço tributário pertencente à
União que foi cedido aos Estados, como a tributação da
energia elétrica, do petróleo e seus derivados, da comunicação e da prestação do serviço de transporte (Adaptado de Lúcio Alcântara, Folha de S. Paulo,OI/09/2003).
2
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loucura, que

(8} Maravilho~me da cegueira e loucura de vocês,

que desfazeis as joias ...
(C) Maravilho-me de tua cegueira e loucura, que

desfaz as joias ...
{D) Maravilho-me de sua cegueira e loucura, que
desfazem as joias ..
(E) Maravilho-me de sua cegueira e loucura, que
desfazes as joias ..

Alternativa "b": Vocês desfazeis? O verbo deve
concordar com a terceira pessoa (desfazem). Além de
alterar o sentido.

Alternativa "c": correta.
O Nota da autora: Os dois verbos iniciais são
transitiVas diretos seguidos do pronome apassivador

se, ou seja,,as duas orações encontram-se na voz passiva sintética. Descobrindo essa estrutura sintática,
chega-se à resposta.

4)

e

desfaz as joias ...

Alternativa "a":-o erro está no verbo singular, já
que o sujeito é composto: cegueira e loucura.

00

Transpondo para a voz passiva analítica {ser
particípio):

{A) Maravifho~me de sua cegueira

Alternativa "d": correta- Passando da segunda
pessoa do plural (vós) para a terceira do singular
{você ou ele), resulta na forma: Maravilho-me de sua
cegueira e loucura, que (as quais) desfazem as joias.

sempre

caso
que se

as joias bem lavradas para fazer delas vigotesn. Se o
poeta asteca tivesse se dirigido a seus interlocuto~
res, os conquistadores espanhóis, por meio de outro
pronome, a correlação entre esse novo pronome e
a forma verbal, respeitado o contexto, estaria totalmente adequada ao padrão culto escrito em:

+

Alternativa "c": Tua cegueira: não corresponde
ao que foi pedido no enunciado, pois quer que se
dirija ao interlocutor e a concordância do verbo no
singular também está errada.
Alternativa "e": Erro na concordância verbal
com a segunda pessoa do singular:
11. {FCC -Agente Fiscal de Rendas- Nível 1 2006) Por isso os historiadores, cujo ofício ê lembrar o

Todo e qualquer processo de reforma se realiza=
Todo e qualquer procésso de reforma é realizado.

que outros esquecem, tornqm-se mais importantes que
nunca no fim do segundo milênio.

procedimentos que se encontrem inadequados=
procedimentos que são encontrados inadequa~
dos -7 ( ••• )foram instituídos para as finalidades.

Considerando-se o contexto, não haverá prejuízo para a correção e o sentido da frase acima se
substituir

A visão que buscava o fortalecimento (visão possui função de sujeito)"" visão federativa que {ou
a qual) buscava o fortalecimento dos Estados e
municípios.

(A) cujo ofício

5) Essa afirmação é comprovada quando observamos o espaço"" tempo.

2.FCC

é lembrar o que outros esquecem
para os quais cabem resguardar o quefói esquecido."

(8) tornam-se mais importantes-do que nunca por
nunca se tornaram mais importantes.
(C) cujo ofício é lembrar o que outros esquecem por
a quem cabe resgatar o que é esquecido.
(D) Por isso por pela razão que se exporá.

10. {FCC- Agente Fiscal de Rendas/2009) "Mara·
vilho-me de vossa cegueira e loucura, que desfazeis

{E) tornam~se mais importantes que nurica por nÍajs
do que nunca fazem-se de importantes.
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O Nota da autora: Questão de pronome e
regência.

Alternativa "c": correta
Na alternativa C, não haveria erro, pois o pronome cujo está se referindo a ofício e indica posse
se historiadores. O sentido não é alterad(1•: Por isso os
historiadores, a quem cabe resgatar o qóe é esquecido, tornam-se mais importantes que nunca no fim do
segundo milênio.

Conferindo as incorretas substituições:
Alternativa "a": Por isso os historiadores, os quais
cabem resguardar o que foi esquecido, tomam-se
mais importantes que nunca no fim do segundo mifenio. Altera o sentido.

Alternativa "b": Por isso os historiadores, cujo
ofício é lembrar o que outros esquecem, nunca setornaram mais importantes no fim do segundo milênio.
Muda o sentido.
Alternativa "d": Pela razão que se exporá os
historiadores, cujo ofício é lembrar o que outros esque·
cem, tornam-se mais importantes que nunca no fim do
segundo milênio. Erro de concordância: exporão.
Alternativa "e": Por isso os historiadores, cujo
ofício é lembrar o que outros esquecem, mais do que
nunca fazem-se de importantes no fim do segundo
milênio. Altera sentido e a gramática fica incorreta (se
fazem).

Atenção! A questão seguinte
baseia-se nos dois versos.
Numa cidade onde falta
Verdade, Honra e Vergonha.

12. {AFR/SP- Agente Fiscal de Rendas- Nívell 2002)Mantendo-se a mesma relação gramatical e de
sentido, o pronome "onde" poderia ser substituído
por:
(A) aonde.

{B) que.
(Q de que

(0) em que
(E) cuja

O Nota da autora: O pronome relativo onde
retoma lugar e pode ser substituído por em que ou
na qual.

Alternativa "d~: correta

A verdade falta na cidade- Numa cidade em que
falta a verdade.
Quando poderiam ser usados os pronomes das
outras alternativas?
Alternativa "a": Aonde você vai? Quem vai, vai

a algum lugar.
Alternativa "b": O aluno que estudou. Retoma
sujeito.
Alternativa "c": O livro de que preciso. Quem
precisa, precisa de algo.
Alternativa "e": A matéria cuja ideia citaram.
Quem cita, cita algo. Citaram a ideia da matéria
(indica posse do termo ant.erior).
Texto
Lei da Responsabilidade Fiscal pode punir
os governantes por irregularidades administrativas
Pode parecer ironia festejara fato de aprovado
na semana passada uma lei obrigando os governantes a ter responsabilidade. Seria o mesmo~
pedir a eles para ser honestos, defender o contribuinte, lutar pelo bem-estar da população. De
qualquer forma, como a legislação em vigor era
frouxa nesse campo, a Lei da Responsabilidade
Fiscal é o primeiro instrumento eficiente capaz
~ punir os políticos que gastam mais do que
arrecadam, iniciam obras sem ter dinheiro para
concluí-/as e mantêm inchada a folha de funcionários. Antes dessa lei, votada pela Câmara e que
agora aguarda apreciação de destaques para ser
enviada ao Senado, nada acontecia com quem
praticasse abusos. Observe-se, na prática como a
coisa funciona. Neste ano, o prefeito paulistano
Celso Pitta, tem dívidas vencendo no valor de 750
milhões de reais. O aparato legal ainda em vigor
permite ao prefeito empurrar a conta para 2001.
Desobrigado de pagar o que deve. Sobra-lhe
algum dinheiro para gastar em obras no ano das
eleições. Mas o que acontece com o prefeito que
vier a suceder a ele?
Estará endividado e sua gestéio comprometida. Com a nova lei, Pitta seria obrigado a liquidar a fatura até o final de seu governo. Nada mais
responsável do que isso. Os po/lticos costumam
ser rigorosos na aprovação de leis para o resto da
sociedade, mas tendem a redigir textos mais compreensivos quando a que está na mira são os próprios deslizes. Mais de uma vez, o Congresso aprovou leis criando limites para os gastos públicos, sem
no entanto estabelecer punições.
A esperança, a partir de agora, é que a nova lei
perdure. Também parece estranho dizer isso mas

Pronome

são frequentes os casos em que as leis são descumpridas sem que nada aconteça ou mesmo desfeitas
caso incomodem demais. Quem sabe agora os
políticos decidam punir os maus administradores
em vez de punir toda a sociedade com o subdesen·
volvimento. (Veja.02.02.200)
Considere as informações abaixo, referentes ao
texto, para responder à questão.

Alternativa correta: letra "c"- Verbo no futuro
sem palavra atrativa: mesódise (pronome no meio
do verbo}= far-me-ão.
Alternativa "a"- Não se inicia oração com pronome ob!fquo.
Alternativa "b" - O advérbio (não) atrai o
nome oblíquo.

pro~

L

"que pedir a eles"= que lhes pedir

1!.

"defender o contribuinte"= defendê~lo

Alternativa "d"- O pronome indefinido atrai o
pronome oblíquo.

m.

"o primeiro instrumento eficiente capaz de punir
os políticos"= o primeiro instrumento eficiente
capaz de os punir

Alternativa "e"- Não se inicia frase ou oração
com pronome oblíquo.

IV. "seria obrigado a liquidar a fatura"= seria obrigado a liquidar ela.

4.1C
- TCMJGO - Auditor de Controle
Externo/2012) Marque a alternativa que preenche
corretamente as lacunas, de acordo com as regras
de colocação pronominal da gramática normativa da
língua portuguesa.
15. (IC

13, {AFR/SP -Agente Fiscal de Rendas- Nível 1

- 2002) Dentre as informações acima aquelas que
estão corretas quanto à substituição e colocação
pronominal são apenas:
(A) 1,\le!V.

"Mesmo quando o filme estrear, os produtores
franceses que recusaram o projeto nunca _____ ."

{B) l,llelll.
(C) llelV.

(A) irão arrepender-se

(D) l,llleiV.

(B) arrepender-se-ão

{E) leU!.

(C) se arrependerão.

(D) arrependerem-se-ão
(E) irão se arrepender-se

O Nota da autora: Dica

110

final do capítulo

(pronome).
Alternativa correta; letra "c"

Alternativa "b": correta.
Correta, pois pede preposição= V.T.L
11.

Correta, pois não pede preposição= V.T.D.

111.

Corr~ta,

pois não pede preposição= V.T.D.

IV. Errada. Verbo transitivo direto e pede o pronome
oblíquo a. Como o verbo termina em r, assumirá
a forma liquidá-la.

3.CETRO
14. (Cetro- Auditor Fiscal Tributário Municipal Campinas/SP) Assinale a alternativa que apresenta
erro em relação à colocação pronominal.

Nunca se arrependerão: o advérbio de negação
ou tempo (nunca) atrai o oblíquo: nunca se arrependerão ou nunca irão se arrepender- por se tratar de
locução verbal (dois verbos que equivalem a um).
Alternativa ~a"- o oblíquo não pode vir posposto
ao verbo principal.
Alternativa "b" -há palavra atrativa e invalida a
mesóclise.
Alternativa Hd"- erro de grafia na mesóclise.
Alternativa "e" - não se utilizam dois pronomes
oblfquos.

...............................................

(A) Entregaram~me os papéis atrasados.

DICAS

(B) Não me deixaram ver os documentos.

(t) Farão-~e uma proposta ao meio~dia.

!.PESSOAL

(D} Alguém me entregou os papéis atrasados.

(E) Avistou-o, ao longe, e não conseguiu alcançá*lo.

Retos: usados como sujeito
-

Oblfquos: usados como objeto direto ou objeto
indireto.

I I

,.
I' W
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0.0: o (s), a (s) I 0.1: lhe (s)
Verbos terminados em: R, S, Z
(s), LA (s)

+ o (s}, a (s) == LO

Verbos terminados em:- M, ÃO, OE +o (s), a {s)""
NO (s), NA {s)

2. DEMONSTRATIVO

•

Esse (a), isso- para retomar ideia: ANÁFORA

Este (a), isto- para s_itar ide ia: CATÁFORA

3.RELATIVO
Retomam e substituem seu antecedente: QUE,
QUEM (para pessoa), ONDE (para lugar), O(a) QUAL,
OS(as) QUAIS.
CUJO:

4.2. MESÓCLISE - PRONOME NO MEIO
DO VERBO
Verbos no futuro do presente e'Eto pretérlto;
desde que não haja condição de próclise.
O torneio relizar-se-á amanhã.
O torneio não se realizará amanhã.
Contar-lhe-ia o segredo.

Para ideias:

*'

-··

refere-se ao termo posterior e repele o

artigo. Indica posse do termo anterior a ele. Entende-se por essa regra que não existem as formas cujo o,
cuja a, o cujo.

Amanhã lhe contaria o segr.:do.

4.3. PRÓCLISE ~ PRONOME ANTES DO
VERBO
Há palavras que atraem o pronome:

palavras negativas (não, nem, nada,'"ninguém)
não seguidas de vírgula.
Nunca nos revelou seu segredo.
Não, disse-me ele, não me deve mais nada.

advérbio não seguido de vírgula.
Depois me dirig_i ao balcão.

Não conheço o lugar

onde

você mora.
Você mora no lugar.

Não conheço o lugar EM

QUE você mora.

Não conheço o lugar no
qual você mora.

São fatos a que sou favorável. ,São fatos aos quais sou
favorável.
Sou favorâvel aos fatos.

Conheço a garota da qual
Conheço a garota de quem
você falou.
você falou.
Conheço a garota de que
Você falou da garota.
você falou.

Em seguida, despediu-se de todos.

pronomes (verificar a fonética, som)
O rapaz que me procurou é casado.

Quem te acompanhou?
conjunção subordinativa
Espero que lhe deem o cargO.

orações optativas
Deus te abençoe.

Este é o autor a cuja obra me
Posse: a obra é do autor
referi.
(posse do anterior)
Eu me referi à obra.

preposição+ gerúndio

Estas são as pessoas com
Posse: as ideias são dõ'
cujas ideias concordo.
pessoas (posse do anterior)
Eu concordo com as ideias.

infinitivo pessoal

Em se tratando de relógios, prefiro os suíços.
.Por se encontrarem no local do crime, foram
incluídos entre os suspeitos.

4.COLOCAÇÃO PRONOMINAL

4.4. PRONOME ÁTONO NAS LOCUÇÕES

4.1. ÊNCLISE- PRONOME DEPOIS DO
VERBO.

1) Verbo principal ou auxiliar + infinitivo ou
gerúndio:

É a colocação normal da língua culta.

Levantei-me cedo hoje.
Empresta- me a caneta.
~

Dica - Não se inicia frase com oblfquo nem

após vírgula.

VERBAIS

Podemos contar-lhe o ocorrido.
Podemos lhe contar o ocorrido.
2) Auxiliar+ particípio
Os médicos haviam me sugerido a cirurgia.
Os médicos me haviam sugerido a cirurgia.

1l
I

(Verbo
~-

Consulte, conjugue, faça a relação de tempos e
modos verbais: No dicionário mencionado nos capítulos de ortografia e acentuação, há a opção de conjugar os verbos.

Futuro do subjuntivo

·.

.

Quando

Q!JESTÕES FÁCEIS
1. VUNESP

-·-

Se

··tér

manter

,,,

tiver

mantiver

nós

tivermos

mantivermos

'ó'

tiverdes

mantiverdes

eles

tiverem

mantiverem

(8) Se você for= futuro do subjuntivo.

{C) Caso se mantenha= presente do subjuntivo.

Charge:

(D) Ainda se mantenha= presente do subjuntivo.
(E) lembre-se= imperativo afirmativo.

02. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário - TJ
- SP/2013) Assinale a alternativa contendo a frase do

texto na qual a expressão verbal destacada exprime
possibilidade.
01. (TJ SP- 2014) Um enunciado possível em substituição à fala do terceiro quadrinho, em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa, é:
(A) Se você se mantiver nos caminhos da ver-

dade, l~ve um capacete.

(B) Se você ir pelos caminhos da verdade, teve
um capacete.
{C) Caso você se mantém nos caminhos da verdade, lembre de levar um capacete.

(A) ... o cientista Theodor Nelson sonhava com um
sistema capaz de disponibilizar um grande
número de obras literárias ...
(B) Funcionando como um imenso sistema de informação e arquivamento, o hipertexto deveria ser
um enorme arquivo virtual.

(C) Isso acarreta uma textualidade que funciona
por associação, e não mais por sequências fixas
previamente estabelecidas.

{D) Ainda que você se'mcíntêm nos caminhos da verdade, leva um capacete.

(D) Desde o surgimento da ideia de hipertexto, esse
conceito está ligado a uma nova concepção de
textualidade ...

(E) Caso você, vá pelos caminhos da verdade, lembra-se de levar um capacete.

(E} Criou, então, o nxanadu", um projeto para disponibilizar toda a literatura do mundo ..

Alternativa correta: letra "aN - Se indica dúvida,
ou seja, o verbo deve ser conjugado no futuro do
subjuntivo usando a conjunção "se" ou "quando". O
verbo manter é conjugado como o verbo ter.

Alternativa "b": correta - Deveria: futuro do
pretérito do indicativo= tempo condicional, ou seja,
é uma possibilidade.
Alternativa nau -Infinitivo: não indica tempo.

Futuro do subjuntivo

Alternativa "c"- Presente do indicativo: hábito.

l __

Quandof- c'c"---1e---c''-''c'____t-__c"'cc•cnctl_v_e-l'
Se

I

tu

tiveres

mantiveres

Alternativa "d"- Presente do indicativo: hábito.
Alternativa "e" - Pretérito perfeito do indicativo: ação concluída, terminada.

RevisaçÓ 11 -língua Portuguesa. Duda Nogueira

------------

Trecho para a próxima questão.

03. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2013) Assinale a alternativa em que todos os
verbos estão empregados de acordo com a norma~
-padrão.

Há pelo menos 170 projetos de lei propondo
alterações na Lei Seca ... " (Como evitar que motoristas bébados fiquem impunes e continuem a
matar no trânsito, Rodrigo Cardoso, Paula Rocha,
Michel Alecrim e Luciani Gomes. ISTOt, nov. 2011.
Adaptado)

(A) Enviaram o texto, para que o revíssemos antes da
impressão definitiva.
(B) Não haverá prova do crime se o réu se manter ~·m
1
silêncio.
(C) Vão pagar horas-extras aos que se disporem a
trabalhar no feriado.

(D) Ficarão surpresos quando o verem com a toga ...

(E) Se você quer a promoção, é necessário que a
requera a seu superior.

05. (Vunesp - Agente de Segurança Penitenciária- SP/2012) Substituindo-se o verbo haver pelo
verbo existir e conservando-se o mesmo tempo verbal, a correta concordância verbal está em:
(A) Existe.
{8) Existirá.
(C)

Alternativa "a": correta - Rever = ver: revíssemos.

Existiu.

{D) Existiram.
(E) Existem.

Alternativa "b"- Mantere::= ter: mantivesse.

Alternativa "c"- Dispor"" por: dispuserem.
Alternativa "d"- Ver no futuro do subjuntivo=

Alternativa "e": correta.
O Nota da autora: Questão de verbo e concordância.

virem.

Alternativa "e"- Requerer= requeira.

04. {Vunesp - Agente de Escolta e Vigilância
Penitl!nciária- SP/2012).
Há doenças piores que as doenças,
Há dores que não doem, nem na alma

Há: presente do indicativo; existem: presente do
indicativo.
Há: impessoal !O sentido de existir - singular;
existem: intransitivo e concdrda com o sujeito admite pluraL
Alternativa "a"- Concordância errada.

..

[. ]

Alternativa "b"- Tempo errado.

Há angústias sonhadas mais reais ...
(Fernando Pessoa. Cancioneiro- 197)

Alternativa "c"- Tempo errado.

O verbo haver, empregado no trecho do poema
na forma há, pode ser substituído, sem alteração de
sentido e tempo, por

Alternativa ""d"- Tempo errado.
Trecho para a próxima questão.

(A) haveria.
{... )só repetindo verdades à exaustão a gente
tem chance de ser ouvido! (SeuFirmíno e o STF,
JoséDatena. Diário de S.Paulo, 06 de novembro de
2011. Adaptado)

(8) existe.
(C) havia.

(0) hão.
(E) existem.

Alternativa "e": correta - O mesmo que
reu na questão anterior: haver= existir.

ocor~

Alternativa "a"- Altera o tempo.
Alternativa "b"- Concordância errada.
Alternativa nc"- Altera o tempo.
Alternativa "d" - Haver, quando impessoal
{sentido de existir) não admite flexão de número.

06. (Vunesp - Agente de Segurança Penitenciária- SP/2012) Substituindo-se a expressão a gente
pelo pronome nós, e mantendo-se o mesmo tempo
verbal, tem-se o seguinte trecho:
(A) ... nós teremos chance de sermos ouvido!
(B) ... nóstivemos chance de sermos ouvidos!
(C) ... nóstínhamos chance de sermos ouvidos!
(0) ... nósteríamos chance de sermos ouvido!
(E) ... nóstemos chance de sermos ouvidos!

Verbo

i

Alternativa "e": correta- Note que o verbo está
no presente do indicativo: nós temos chance.
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08. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário TJM - SP/2011} No contexto, a correlação expressa
pelos verbos destacados na frase - Se o fizesse não
teria coragem de me olhar no espelho.- indica

Alternativa "a"- Altera o tempo verbal.

(A) hipótese sobre a consequên~ia de mentir.

Alternativa "b"- Altera o tempo verbal.
Alternativa "c"- Altera o tempo verba L

(B} necessidade de comunicar-se sem enganar.

Alternativa "d"- Altera o tempo verbal.

(C) certeza acerca de ser desnecessária a mentira.

07. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ- SP/
2012) Na frase- ... os níveis de pessoas sem emprego
estão apresentando quedas sucessivas de 2005 para

(0} dúvida em relação àquilo que motiva a mentira.
{E) negação de que a mentira seja viável.

cá.-, a locução verbal em destaque expressa ação

Alternativa "a": correta- O verbo fizesse (pret.
imperf. do subjuntivo) indica uma condição hipotética e a sua consequência.

{A) concluída.
(B) hipotética.
(C) futura.

lli"' Dica- Lembre-se de se ria-= pretérito imperfeito do subjuntivo {fizesse)+ futuro do pretérito do
indicativo {teria}: tempos condicionais.

(D) atemporal.
{E) contínua.

Alternativa "b" - Não afirma necessidade de
comunicar-se.

Alternativa "e": correta - Contínua porque
estão apresentando remete à ideia de que podem
ainda estar, reforçada por sucessivas.
Alternativa "a" - Não é conclufda, usaria
rito perfeito do indicativo.

preté~

Alternativa "b" - Não é hipotética porque não

Alternativa "c"- Não diz que a mentira é desnecessária, apenas traz má consequência.
Alternativa "d"- Não demonstra dúvida.
Alternativa "e"- Nâo nega nem afirma a viabilidade da mentira.

se baseia em hipótese e não há duvida.

Alternativa "c" - Não é futura e sim presente;
estão apresentando.

Alternativa "d"- A frase determina o tempo de
2005 para cá.

09. {Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2011) Assinale a alternativa em que a locução verbal do trecho- Segundo especialistas, a taxa de reciclagem poderia chegar a 30%.- está reescrita corretamente, no futuro do presente do modo indicativo.
{A) pode chegar a 30%.

Charge:

(B} possa chegar a 30%.
(C) poderá chegar a 30%.
(0) puder chegar a 30%.

P~tvod
COSlU!M

{E) pudera chegar a 30%.

ENGANARA
Sll\€5!\0'>

Alternativa "c": correta - Tempo correto:
poderá. O futuro do presente do indicativo possui
ideia de fato certo no futuro.
11i"'

Dica- Pense em amanhã.

Alternativa "a"- presente do indicativo.
Alternativa "b" - presente do subjuntivo, não
faz sentido.

Alternativa "d" -futuro do subjuntivo não faz
sentido.

Alternativa "e"- Não faz sentido, pretérito maiS
(Gazeta do Povo, 18.12.2010)

que perfeito.

I
lj
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10. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ-

SP/ 2010) O período construído com duas das frases
seguintes- "Isso não é importante."/ "Que perda de
tempo."/"Todo mundo tem seu lado irracional."- está
correto, quanto à correlação de tempo verba!, em

(A) Se isso fosse importante, não era perda de tempo.
{B) Por mais que fosse irracional, não será perda de

tempo.

Alternativa "e": correta
~_.,.

I.

Errado: opuserem e defenderia.

11.

Certo: sujeito simples= verbo singular.

·~

111. Certo: indicam tempo.

----·----------·· ---------~-----·12. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário - TJ
-SP/2010)

(C) Embora se perca muito tempo com isso, não é
uma irrac!ona!idade.

I.

Eles _____ os infratores prontamente.

!L

Há dois meses, eles _____ 0 dinheiro roubado.

(O) Talvez se perde muito com isso e seja assim uma

1!1. Sem que ningUém tivesse ___ , o menino

irracionalidade.

{E) Contanto que isso era pérda de tempo, é, pois,
uma i nacionalidade.

tomou as providências.
IV. Se você ___ o advogado, recomende~lhe prudência.
{A) deteram ... reaveram .. intervi do ... ver

Alternativa "c": correta - Embora se perca: presente do subjuntivo {com valor eventual concessivo}.
Não é: presente do indicativo= a eventualidade da primeira ação (se perca) não impede a segunda ação (é).
Alternativa "a"- Se isso fosse: pretérito imperfeito do subjuntivo. Não seria: futuro do pretérito do
indicativo. Tempos condicionais.
Alternativa "b"- Por mais que seja: presente do
subjuntivo. Será: futuro do presente do indicativo (v. ser}.
Alternativa "d"- TalVez se perca: presente do
subjuntivo: indica dúvida, incerteza.
Alternativa "e"- Contando que isso seja perda
de tempo.
11. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2010) Atente para as afirmações:
I.

A frase - Se as pessoas se opuserem à minha

opção pelo futebol, eu me defendia.- obedece
ao princípio de correlação de tempo verbal.
11.

A frase- Intelectuais, professores, governo, ninguém desmobiliza a prontidão que o brasileiro
tem pelo futeboL- está correta quanto à concordância verbal.

111. No período - Como ao ler as lendas da mitolo-

(8) deteram ... reouveram ... intervido ... vir

{C) detiveram

reaveram ... intervindo ... ver

(D) detiveram ... reouveram ... intervindo .. vir

(E) detiveram ... reouveram ... intervido ... vir

Alternativa "d": correta
Deter conjuga-se como o ter: tiveram =detiveram. Eliminadas a e b.
Reaver conjuga-se como o haver (nas pessoas
que possuem a consoante v): houveram= reouveram. Eliminada c.
Intervir conjuga-se como o vir: vindo ""' intervindo. Eliminada e. Encontrada a resposta sem
chegar à última alternativa.
Ver no futuro do subjuntivo: vir.
~Dica- Vir no futuro do subju.ntivo: vier.

13. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2010) Complete as lacunas das frases da charge,
com as formas verbais corretas.

O TEMPO MÉDIO PRA SE ACHAR UM NOVO
EMPREGO É DE 20r4 SEMANAS

gia ou os romances de aventura, projetamos no
futebol um gosto pela façanha ... -a oração ao
ler pode assumir, no contexto, a seguinte versão:
quando lemos.
Está correto ap-enas o que se afirma em
(A) I.

(B) 11.
(C) 111.
(D) lei!.
(E) 11 e 111.

(http://humorama. vifa.bol.com.br. Adaptado)

Verbo
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(A) Levanta ... vá. . faltam

li.

(81 Levante ... vai .. falta
(C} Levante ... vá ... falta

Sem prejuízo de sentido, a construção verbal
está caminhando pode ser substituída por estaria
caminhando .

lll. A construção verbal vai ficar confere ao texto
uma perspectiva de tempo futuro, podendo ser
substituída por ficará .

!DI Levantem ... vai ... faltam
(E} Levante ... va ... faltam

Está correto apenas o que se afirma em:
(A) I.

Alternativa "e": correta
O Nota da autora: Como não sabemos se a concordância deverá ser feita com a terceira pessoa, ou
segunda, trabalhemos por eliminação.
Presente do
indicativo

Imperativo
Afirmativo

Presente do
Subjuntivo

eu

levanto

-

levante

tu

levantas-se

levanta

levantes

ele

levanta

levante

Presente do
indicativo

Imperativo
Afirmativo

(B) 11.
(CJ 111.

101 I e li.
(E) I e llL

Alternativa "en: correta
levante
Presente do
Subjuntivo

eu

vou

-

vá

tu

vais-se

vai

vades

ele

vai

vá

vá

Na segunda pessoa: levanta e vai= não há alternativa.

l.

Certo: O gerúndio indica continuidade.

11.

Errado: está caminhando, como mencionado no
item I, indica ação contínua; estaria caminhando
indica possibilidade de caminhar, condição.
Verbo no futuro do pretérito do indicativo.

111. Certo: vai ficar significa que ficará.

15. (Vunesp- Agente de Segurança Penitenciária
- SP/2009) Com o verbo no futuro, a frase - Eu vou
andar 10km .. -deve ser reescrita da seguinte forma:
(A) Eu andava 10 km.

Na terceira pessoa: levante e vá. Eliminadas a, b e d.

(B) Eu andarei 10 km.

O que faltam? Duas semanas: sujeito = faltam
duas semanas. Eliminada c.

(C) Eu tenho andado TO km.

Charge:

(O) Eu ando 10 km.
(E) Eu andara 10 km.

Alternativa "b": correta- Vou andar equivale a
uma ação futura- andarei.
111>- Dica- Locuções verbais:· constituídas de ver~
bos auxiliares mais gerúndio ou infinitivo. São conjuntos de verbos que, numa frase, desempenham
papel equivalente ao de um verbo único. Nessas
locuções, o último verbo, chamado principal, surge
sempre numa de suas formas nominais; as flexões de
tempo, modo, número e pessoa ocorrem nos verbos
auxiliares. Exemplos:

(Jornal da Manhã, SC 05.12.2008)

Estou lendo o jornal.
Marta veio correndo: o noivo acabara de chegar.

14. (Vunesp - Oficial de Justiça - TJ - SP/2009)
Analise as afirmações.

I.

No contexto, o emprego da construção verbal
está caminhando indica uma ação co.ntínua, em
processo.

Ninguém poderá sair antes do término da sessão. (fonte: Disponível em http://www.soportugues.
com.br)
Alternativa "a" - Altera o tempo para pretérito
imperfeito.
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Alternativa "c"- Passa para tempo composto
(ter+ particípio)

Alternativa "c"- Forma correta para a terceira
pessoa do singular do verbo pôr no futuro do subjuntivo: se uma pessoa puser.

Alternativa "d"- Altera o tempo para presente
do indicativo.
Alternativa "e"- Altera O tempo para pretérito
mais-que-perfeito do indicativo.
16. (Vunesp - Agente de Segurança Penitenciária - SP/2009) Mantendo-se o mesmo modo e
tempo verbal, a oração Nenhuma das identidades
era revelada.- pode ser reescrita da seguinte forma:
(A) Não se tem revelado nenhuma das identidades.
(B) Não se revelou as identidades nenhuma.
(C) Não revelarão nenhuma das identidades.
(O) Não são reveladas nenhuma das identidades.
(E) Não revelavam nenhuma das identidades.

Alternativa "e": correta- Era e revelavam: pretérito imperfeito do indicativo"" ações prolongadas.
Alternativa "a"- Presente do indicativo.
Alternativa "b"- Pretérito perfeito do indicativo.
Alternativa "c" -Futuro do presente do indicativo.

Alternativa "d" -terceira pessoa do singular, no
futuro do subjuntivo do verbo querer: se uma pessoa
quiser.
Alternativa "e" - Verbo conter: presente do
ibdicativo, terceira pessoa do plural, apresenta o
acento circunflexo conforme o verbo ter. As leis (têm)
contêm.
18. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2008) Assinale a alternativa em que a correlaçãd
entre os tempos verbais está correta.
(A) Seria importante que você mantesse todos os
seus dados em dia.
(B) Será importante que você mantém todos os seus
dados em dia.
(C) Seria importante que você mantive,sse todos os
seus dados em dia.
(0) Era importante que você manteria todOs os seus
dados em dia.
(E) Foi importante que você mantinha todos os seus
dados em dia.

Alternativa "d"- Presente do indicativo.
17. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2008) Assinale a alternativa em que o verbo em
destaque está corretamente grafado e flexionado.
{A) Acrise deautoridadeadveem do casamento infeliz da corrupção com cumplicidade.
(8) Muita gente interveio tentando lutar pelo bem
comum social.
(C) Se uma pessoa pôr sua coragem em prática, dirá

não quando a tentação assediar.
(0) Se uma pessoa quizer manter sua decência,
deverá praticá-la.
{E) As leis mal cumpridas do país contém em si a tão
necessária moralidade.

Alternativa "b": correta - Interveio: do verbo
intervir- flexionado na terceira pessoa do singular,
no pretérito perfeito do indicativo, ação do sujeito
muita gente, ideia de coletivo= singular. Intervir conjuga-se como o verbo vir: (ele) veio- (ele) interveio.
Alternativa "a"- verbo advir, na terceira pessoa
do singular: advém, conjuga-se como o v~rbo vir.
Verbo advir na terceira pessoa do singular, presente
·do indicativo, apresenta acento gráfico: a crise (. ..)
advém.

Alternativa "c": correta -Seria: futuro do pretérito do indicativo- afirmação condicional {exprime
incerteza, probabilidade). Mantivesse: tempo: pretérito imperfeito do subjuntivo {exprimindo vontade
ou comando).
Alternativa "a"- Forma verbal correta: mantivesse "" verbo manter: segue o mesmo paradigma
do verbo ter: pretérito imperfeito do subjuntivo=
tivesse /mantivesse.
Alternativa "b" - Forma verbal correta: mantenha - noção presente do subjuntivo temporal no
presente do subjuntivo, quase como uma ordem
imperativa para o futuro. Será- importante que você
mantenha.
Alternativa "d"- Era- tempo: pretérito imperfeito do indicativo (designa um fato passado não
conclufdo). Manteria- tempo: futuro do pretérito do
indicativo- indicando uma condição futura hipoté·
tica referente a fato passado que não se realizou.
Alternativa ue"- Foi e mantinha. Não há correlação de tempos verbais. Foi -tempo: pretérito perfeito
do indicativo= ação concluída. Mantinha - tempo:
pretérito imperfeito do indicativo= ação passada mas
não concluída. Haveria correlação de tempo verbal
com relação a forma foi da primeira oração em ... foi
importante que você mantivesse todos ... , no tempo:
pretérito imperfeito do subjuntivo.

Verbo
Charge:

Alternativa "c" --Vais: presente do indicativo
(tu); vejas: presente çlo subjuntivo (tu); avisas: presente do indicativo (tu).
Alternativa "d"- Avisa: presente do indicativo (ele).
Alternativa "e"- Vai e vê: imperativo afirmativo
(tu).

Texto

(www.chargeonline.com.br)

19. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2008) Considerando-se o interlocutor do urso
como VOCÊ, as formas verbais no imperativo devem
assumir as seguintes flexões:
(A) vá -veja - avise.
(B) vai- veja- avisa.

(0 vais -vejas- avisas.

Da ambição se pode dizer que é uma força que,
ao contrório da liberdade, não termina onde a do
outro começa. O ambicioso não enxerga o cume
nem quando o atinge. O céu para ele não é o limite.
Não é por outra razão que os maiores desastres
humanos foram gesta dos pela ambição sem limites.
Em contrapartida, os mais espetaculares saltos intelectuais, cientificas epolíticos tiazem a assinatura de
h~mens e mulheres ambiciosos. (Veja, 01.032006)

20_ (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário - TJ
- SP/2007) Assinale a alternativa que altera a voz
verbal e mantém a relação agente/paciente da frase:
. .. os maiores desastres humanos foram gestados pela
ambição sem limites.
{A) Foram gestados pela ambição sem limites os
maiores desastres hu'manos.

(D) vá- veja- avisa.

(E) vai- vê- avise.

(B) Pela ambição sem limites foram gestados os
maiores desastres humanos.
(C) Os maiores desastres humanos gestaram a ambi~

Alternativa "a": correta -Vá (você) - veja (você)
-avise (você), todas as formas verbais estão no imperativo afirmativo e são retiradas do 'presente do subjuntivo:

Imperativo afirmativo

Presente do subjuntivo

.

(D) A ambição sem limites gestou os maiores desas-

tres humanos.
(E) A ambição sem limites é gestada pelos maiores
desastres humanos.

que eu vá
que tu vás

vá você

Imperativo afirmativo

ção sem limites.

que elevá
PJ'e~ente do

subjuntivo

que eu veja
que tu vejas

veja você

que ele veja

lmpe'rativo afirmativo

Presente do subjuntivo
que eu avise

"
avise você

que tu avises

Alternativa "d": correta - Na voz passiva: os
maiores desastres humanos = sujeito paciente e pela
ambição sem limites= agente da passiva. Transpondo
para a voz ativa, retira-se o verbo~: A ambição sem
limites (sujeito) gestou os maiores desastres humanos (objeto direto).
Alternativa "a"- Não altera a voz verbal.
Alternativa "b"- Não altera a voz verbal.
Alternativa "c"- Alterou a informação·e a relação agente/paciente.

Alternativa "e" - Alterou a relação agente/
paciente.

que ele avise

21. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário - TJ
Alternativa "b"- Vai: imperativo afirmativo (tu);
avisa: imperativo afirmativo (tu).

- SP!2007) Assinale a alternativa que apresenta cor~
reta correlação de tempo verbal entre as orações.

•

''

I
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(A) Se os advogados demonstrarem um mínimo de
conhecimento, poderiam defender bem seus
clientes.
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(E) Problemas ambientais adversos reduziram a

capacidade produtiva do solo.

(8) Embora tivessem cursado uma faculdade, não se

desenvolveram intelectualmente.
(C) É possível que os novos cursos passam a ter fisca-

lização mais severa.
(0) Se não fosse tanto descon.hecimento, o desem-

penho poderá ser melhor.

*'

•

(E) Seria desejável que os enguiços entre diplomas e
carreiras se resolvem brevemente.

Alternativa "b": correta.
O Nota da autora: -SE, -RIA: tempos condicionais: pretérito imperfeito do subjuntivo - fizesSE;
futuro do pretérito do indicativo - podeRIA. Em
concursos, são pedidos juntos em muitas questões.
Pode estar na ordem inversa também.

Alternativa b- Há relação de tempo entre as orações. Primeira oração- tivessem -tempo: pretérito
imperfeito, denotando ação ocorrida no passado
com uma concessão: embora -conjunção adverbial
concessiva= embora tivessem estudado, depende
de outra ação passada. Segunda oração- se não se
desenvolveram -tempo: pretérito perfeito, expressando um fato passado e concluído.
Alternativa "a"- poderão ou demonstrassem.
Alternativa "c"- Passam a ter= forma verbal do
verbo poder, no tempo presente do indicativo+ infinitivo ter, significando mudança de situação. O correto
seria a forma verbal passem a ter, no tempo presente
do subjuntivo que expressa possibilidade, S!Jposição
(ação subordinada à ação anterior) é possível que.

Alternativa "d": correta - Terá ~ (verbo ter)
terceira pessoa do singular no tempo futuro do presente do modo indicativo. Trarão- (verbo tfazer) terceira pessoa do plural, no tempo futuro do presente
do modo indicativo.
Alternativa "a"- Conhece - (verbo conhecer)
terceira pessoa do singular, no tempo presente do
indicativo.
Alternativa "b" - t. {verbo ser) terceira pessoa
do singular, no tempo presente do modo indicativo.
Alternativa "c" - Acontece - (verbo i;JContecer)
no tempo presente do modo indicativo.
Alternativa "e" - Reduziram - {verbo reduzir)
terceira pessoa do plural no tempo pretérito perfeito
do modo indicativo.
23. (TJ - SP- Óficial de Justiça - TJ - SP/1999)A
opção em que a forma verbal está correta é:
{A)

Se pores tudo em ordem, ficarei satisfeito.

(B) O superior interveio na discussão, evitando a briga.
(C) Não se premiam os fracos que só obteram derrotas.
(O)

Se a testemunha depor favoravelmente, o réu·
será absolvido.

(E) Disse ser falsas aquelas assinaturas.

Alternativa "b": correta- Intervir= vir: interveio.
Alternativa "a"- puseres.

Alternativa "d"- poderia.

Alternativa "c"- obter= ter: obtiveram.

Alternativa "e"- resolvessem.

Alternativa "d"- depuser.
Alternativa "e"- serem.

22. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2007) Assinale a alternativa em que o verbo em
destaque repete o mesmo tempo verbal de terá em
"As projeções sobre qual Impacto o aquecimento global
terá em relação à saúde das pessoas ainda são pouco

campo. Minha mãe ficava sentada ____ . Meu irmão

precisas"

pequeno _ _ ."(Carlos Drummond de Andrade)

(A) O país ainda não conhece a vulnerabilidade das
pessoas em relação ao meio ambiente.
(B) Fenômenos eXtremos e menos qualidade de
vida: é o novo clima.
(C) O que já acontece com a biosfera por causa do
aquecimento global e da alta concentração do
gás carbônico na atmosfera.
(0) Os próximos documentos das Nações Unidas trarão alternativas para a redução do efeito estufa.

24. (TJ - SP - Oficial de Justiça - TJ - SP/1999)
Indique a alternativa que preenche corretamente
as lacunas. "Meu pai montava a cavalo,~~- para o

(A) ia ! cozendo Idormia
(B) vai I cosendo I dorme
· (C) vai I cosendo I dormia

{O) ia I cozendo l dorme
(E) ia I cosendo I dormia

Alter11ativa "e": correta.

223

Verbo

(B) fui; foste; foi; fomos; fostes; foram {pretérito per-

Cosendo: costurando. Cozer é de cozinhar e não
há como fazer sentada, certo? Eliminadas a e d.

(C) haver; haveres; haver; havermos; haverdes; haverem (infinitivo impessoal)

dormia: pretérito imperfeito do indicativo= ação
contínua, prolong1>da.

{D) não louves; não louve; não louvemos; não louveis; não louvem (imperativo negativo)

I

25. (TJ- SP- Oficial de Justiça- TJ -SP/1999) Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas: "Mas ___llL_ que, por bela epor ga /harda, Posto que
os Anjos nunca __Ql___ pesares, ___ffi_ anjo, que me
___j1l__ e me~." (Gregório de Matos)
1

2

3

4

s

I

veja

daram

sois

tenta

guarde

bI

vejo

dão

sois

tenta

guarda

c)

vejo

d<io

somos

tenta

guarda

dI

veja

dão

somos

tente

guarde

I

vejo

deem

sois

tente

guarde

'

{A) sua; sue; suemos; suai; suem {imperativo afirmativo)

Meu pai montava (pretérito imperfeito do indicativo) e ia (continua a ação prolongada do
imperfeito). Eliminadas b e c.

feito do indicativo)

{E) pula; pulas; pula; pulamos; pulais; pulam (pre-

sente do subjuntivo)

Alternativa "c": correta - Infinitivo, mas não
impessoal, pois foi conjugado. Se foi conjugado, há
sujeito e é pessoal.
Alternativa "a"- Verbo suar.
Alternativa "b" -Tanto p.oder ser v. ser como
verbo ir.

Alternativa "d"- Verbo louvar v.t.d.
Alternativa "e"- Verbo pular- verbo intrans. ou
trans. dir.(transpor).

2.FCC
Alternativa "b": correta
Vejo: presente do indicativo= a ação está acontecendo. Eliminada d.
Dão: idem ao verbo ver. Eliminadas a e e.
vós sois: presente do indicativo. Eliminada c.
tenta e guarda: presente do indicativo.

28. (FCC - Agente Penitenciário - BA/2010) "Se
o vento assobiava ao passar por frestas e galhos ..."
(Marcelo Gleiser. Folha de S. Paulo, Mais!, 23 de
agosto de 2009, com adaptações}. O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o grifado acima está na frase:

26. {TJ -·SP- Oficial de Justiça- TJ- SP/1999)Assi-

(A) A Terra tem uma idade aproximada de4,5 bilhões
de anos.

nalea frase

(B) Nossa espécie, o Homo sapiens, apareceu em

em que há um erro de conjugação verbal:'

(A} Ele interviu no assunto.

(B} Requeiro-lhe um atestado de idoneidade.

(C} Eles foram pegos de surpresa.
(D) O comerciante proveu s,eu armazém do necessário.

IE) As crianças desavieram-se por causa do resultado do jogo.

Alternativa "a": correta - Correto é interveio
de intervir (vir).

Alternativa "b"- Certo, de requerer.
Alternativa "c"- Certo, ser ou estar pego.
Alternativa "d" - Correto, de prover=- dotar,

(O) ... bandos de homens e mulheres corriam pelas

savanas e planícies eurasiáticas ...
{E) , .• mostram uma enorme variedade de animais e
também de cenas de caçadas e de rituais.

Alternativa "d": correta- Assobiava e corriam
indicam ações contínuas, prolongadas = pretérito
imperfeito do indicativo.
Alternativa "a"- Presente do indicativo= ação
habitual.

Alternativa "b" - Pretérito perfeito do indicativo= ação concluída.

abastecer.

Alternativa "e"- Correto, de desavir.

---

torno de 200 mil anos atrás, na África.
(C) Evidências fósseis e genéticas indicam .

-----------

27. {TJ- SP- Oficial de Justiça- TJ -SP/1999) Ache
o verbo que não está no tempo indicado ao lado:

Alternativa "c"- Presente do indicativo= ação
habitUal.

Alternativa "e"- Presente do indicativo= ação
habitual.
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29. (FCC- Agente Penitenciário- BA/2010) " ..

alguns animais também foram domesticados." (Marcelo Gleiser. Folha de S. Paulo, Mais!, 23 de agosto de
2009, com adaptações)

O verbo que admite transposição para a voz pas~
siva, tal como no exemplo grifado acima, está na frase:
(A) Somos a presença mais recente neste planeta.

{B) ... bandos de homens e mulheres corriam pelas

savanas ...
(C) ...

31. (FCC - Agente de Segurança Penitenciária PB/2008) "... se o cérebro do candidato tem características que o credenciem à vaga." (Adaptado de
Paula Neiva e Vanessa Vieira. Veja.13 de fevereiro de
2008, p. 82-84)

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo
que os do grifado acima está na frase:
l

(A) . .. qi!Je permitem observar...
(8) .. .essa revolução no tecnologia abre novas possibi-

lidades para um campo da ciência

os homens queriam cantar também.

(D) Se o vento assobiava .•.

(E} Certamente o som das flautas e dos tambores
acompanhava os rituais ..

(C) .. .que hoje desafiam a medicina.
{0)

.que os testes para emprego exijam exames com
tomografia ou ressonância magnética

(E) .. .que as lesões no lobo frontal induzem a compor-

tamento instável

Alternativa "e": cc-rreta -Apenas admitem voz
passiva os verbos que possuem objeto direto, isto é,
transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Após
se certificar da predicação tente inverter a oração.
Alternativa "a"- Verbo de ligação.

Alternativa "d": correta- Credenciem e exijam
estão conjugados no presente do subj~ntivo e indicam ações duvidosas.

Alternativa "b" -Intransitivo.

Alternativa "a"- Presente do indicativo.

Alternativa "c"- Não admite voz passiva.

Alternativa "b"- Presente do indicativo.

Alternativa "d" -Intransitivo.

Alternativa "c"- Presente do indicativo.
Alternativa "e"- Presente do indicativo.

30. (FCC - Agente de Segurança Penitenciária PB/2008) O indiscutível êxito do produto demonstra
que as dúvidas foram dissipadas (0 Estado de S. Paulo,
B2 Economia, 16 de março de 2008, com adaptações).
O verbo que admite transformação em voz passiva, tal
como o grifado acima, está também grifado na frase:
(A) A economia nacional parece hoje mais estável.
(8) O carro bicombustível9:!.e.gQ.y ao mercado brasileiro há pouco tempo.
(C) A indústria brasileira já vendeu S milhões de car-

ros bicombustíveis.
(0) O álcool combustível permanece mais barato do
que a gasolina.
(E) O Proálcool foi a resposta brasileira às crises do
petróleo.

3.FUNRIO
32. {Funrio- Agente Penitenciário Federal/2009)
Um dia começou a guerra do Paraguai e durou
cinco anos. João repicava e dobrava, dobrava e
repicava pelos mortos e pelas vitórias. Quando se
decretou o ventre livre dos escravos, João é que
repicou. Quando se fez a abolição completa, quem
repicou foi João. Um dia proclamou-se a República.
João repicou por ela, repicaria pelo Império, se o
Império retornasse. (Machado de Assis: Crônica
sobre a morte do escravo João, 1897)

Os tempos verbais empregados na crônica são,
em sua maioria, do pretérito perfei~o. Sua finalidade
no texto é transmitir a ldeia de ações
(A) habituais.

Alternativa "c": correta - Vender: transitivo
direto. Na passiva analítica: 5 milhões de carros
foram vendidos.
Alternativa "a"- Verbo de ligação não admite
voz passiva.

(B) concluídas.
(C) contínuas.
(0) permanentes.
(E) hipotéticas.

Alternativa "b" -Intransitivo.
Alternativa "d" -Intransitivo.
Alternativa "e"- Verbo de ligação.

Alternativa "b": correta - O pretérito perfeito
indica ação concluída, finalizada.

Verbo

Alternativa "a"- Presente do indicativo.
Alternativa "c" - Presente do indicativo.
Alternativa "d"- Pretérito imperfeito do indi-

(transitivo direto ou indireto + SE}: reformam-se os
presídios.

Alternativa "a"- Soltaram~se os presos.
Alternativa "b"- Viam-se jovens.

cativo.

Alternativa "e"- Tempos do modo subjuntivo.

4.CESPE

Alternativa "d"- Procura-se uma solução.
Alternativa "e" -A oração está na voz ativa e
não na passiva analítica. Na passiva sintética, teríamos: ajudou-se o animal.

Trecho para a próxima questão:

(... )Ainda assim, a Bollvia resolveu. por questões políticas internas, depois da eleição do presidente Evo Morales, mudar as reqrru no meio do
jQgQ. Desde então, não existe garantia Qg que novos
investimentos_ serão realizados JQ para manter o
suprimento previstO. Eo cumprimento das cláusulas
contratuais tornou-se algo também duvidoso. (0
Globo, Editorial, 1214/2009, com adaptações).
33. (CESPE- Agente de Segurança Penitenciária
- ES/2009) Em "tornou-se': o pronome #se" indica
voz passiva.
{ ) Certo { } Errado

Q!JESTÕES MÉDIAS
1. NIVEL MÉDIO

1.1.FCC
01. (FCC - Técnico Judiciário
marechal organizou o acervo ...

~

TRT 14/2016) O

A forma verbal está corretamente transposta
para a voz passiva em:
(A} estava organizando
(B) tinha organizado
(C) organizando-se

Errado- Não, nesta alternativa o ~se" é utilizado
com verbo pronominal, indicando que a ação do
verbo afeta o sujeito da frase.
Para indicar Voz Passiva o "Ú!" deve acompanhar
um Verbo Transitivo Direto.

(O) foi organizado
{E) está organizado

S. FEPESE

Alternativa correta: letra "d"- Tempo do verbo
principal: pretérito perfeito do indicativo (organizou). Isso significa que o verbo "ser" deve estar no
mesmo tempo e com essa dica já eliminamos as
alternativas descabidas.

34. (FEPI!SE - Agente Penitenciário - SC/2013)

Objeto direto: o acervo (organizou algo) = o
acervo foi organizado pelo marechal.

Memorize: VTO(I) +SE= VP.. não pode esquecer!

Assinale a frase que transpõe corretamente o verbo
da voz passiva analítica para a voz passiva sintética.
(A} Os presos foram soltos. Soltou-se os presos.
(B) Na rua, eram vistos jovens se manifestando.
Jovens manifestavam-se nas ruas.
(C} Os presídios foram reformados. Reformaram-se
os presídios.
(D) Um'a solução está sendo procurada pelos técnicos. Os técnicos procuraram uma solução.
(E) O rapaz ajudou o animal. O animal foi ajudado
-. pelo raP~z.

Alternativa "a" -Tempo errado e não se acrescenta outro verbo (eStava) que não seja o verbo ser.
Alternativa "b"- Tempo e verbo errados.
apassivador ~se" {voz passiva sintética}, o verbo
deveria ficar no mesmo tempo do principal e perderia o agente da passiva (marechal}: organizou-se
o acervo.

Alternativa "e"- Tempo e verbo errados.
02. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 23/2016) O

modelo ainda dominante nas discussões ecológicas
privilegia, em escala, o Estado e o mundo...
Alternativa correta: letra "c" - Voz passiva
analítica: ser+ particípio; voz passiva sintética: verbo

,,

Alternativa "c" - Para acrescentar o pronome

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a
forma verbal resultante será:

"

<1:
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(A} é privilegiado.
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(8) sendo privilegiadas.

04. (FCC- Técnico Judiciário- Área Administrativa - TRT 9/2015) Muitas vezes perdemos a Sereni-

(C} são privilegiados.

dade quando ...

(O} foi privilegiado.

Transpondo-se o segmento acima para a voz
passiva, a forma verbal resultante será:

(E) são privilegiadas.

,...

·~

(A) é perdida
(8) tem-se perdido

Alternativa correta: letra "c"
l. Encontrar o objeto direto: o Estado e o mundo
(privilegia algo);

•

2. Inserir o verbo ser no mesmo tempo do verbo
principal na ativa (presente do indicativo)::: o Estado

(C) haverá de ser perdida

(0) havíamos perdido
(E) perdem-se

e o mundo são privilegiados.
Alternativa "a"- concordância errada.
Alternativa "b"- além de não caber o verbo ser
no gerúndio, a concordância está incorreta.

Alternativa "d"- tempo errado= pretérito perfeito do indicativo.
Alternativa "e"- concordância errada.
03. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 23/2016) Empregam-se todas as formas verbais de acordo com a
norma culta na seguinte frase redigida a Partir do
texto:

(A) Para que se mantesse sua autenticidade, o documento não poderia· receber qualquer tipo de
retificação.
(8) Os documentos com assinatura digital disparam
de algoritmos de criptografia que os protegeram;
(C) Arquivados eletronicamente, os documentos

poderam contar com a proteção de uma assinatura digitaL

Alternativa correta: letra "a" - Objeto direto
da ativa: a serenidade. Acrescentando o verbo ''sern
seguido de partidpio e transpondo para a passiva,
teremos; Muitas vezes a serenidade é perdida por
nós quando ...
Alternativa "b" - Não pode acrescentar outro
verbo que nãq seja o "ser".
Alternativa "c"- Acréscimo incorreto do verbo
"haver", além de àlterar o tempo para o futuro do
presente do indicativo.
Alternativa "d"- Verbo errado (haver) e concordância, também, errada.
Alternativa "e"-A oração estaria na passiva sintética, mas a concordância está incorreta: perde-se a
serenidade =a serenidade é perdida. A banca tentou
compllcar um pouco.
OS. {FCC- Técníco Judiciário -Área Administrativa- TRT 9/2015) ... é preciso cautela para que nossos
planos não se transformem em fontes de tensão.

(O) Quem se propor a alterar um documento criptagrafado deve saber que comprometerá sua integridade.

Alterando-se as formas verbais da frase acima,
a correlação entre as novas formas, considerando a
norma culta, está correta em:

(E} Não é possível fazer as alterações que convierem
sem comprometer a integridade dos documentos.

J8) seria -transformassem

(A) era- transformaram

{C) fosse- transformaram

Alternativa correta: letra "e" - Convir é conjugado como o verbo uvirn; no futuro do subjuntivo:

(0) seria - transformavam
(E) seja- transformariam

vierem= convierem.

Alternativa "a" - Manter"" ter; tivesse = mantivesse- pretérito i_mperfeito do subjuntivo.
Alternativa "b"- Dispor= pór; puseram = dispuseram- pretérito perfeito do indicativo.

Alternativa correta: letra "b" - Analisemos as
duas formas possíveis:

Alternativa "c" - Poder = puderam - pretérito
perfeito do indicativo.

1. é preciso cautela= presente do indicativo- ação
certa; para que nossos planos não se transformem= presente do subjuntivo- ação duvidosa.

Alternativa "d"- Propor= pôr; puser= propuser-futur? do subjuntivo.

2. seria preciso cautela= futuro do pretérito do indicativo- ação condicional; para que nossos planos

Verbo
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não se transformassem = pretérito imperfeito
do subjuntivo- ação condicional.

Opções de correção:

O verbo urdir na frase acima está transposto para
a voz passiva. Dentre as opções abaixo, o verbo que
admite essa transposição está em:

Alternativa "a" - transformassem = pretérito
imperfeito do subjuntivo.

(A) A vida é, para todos, comparável a uma tapeçaria
de desenho, cores e espessura individuais.

Alternativa "c"- Para utiltzar o pretérito imperfeito do subjuntivo no início lia oração, deveria ser
alterada de principal para condicional: Se fosse preciso. O segundo verbo deveria ficar no futuro do pretérito (transformassem).

{8) Necessitamos, habitualmente, de orientação
segura na tomada de decisões corretas em nossa
vida.

Alternativa "d" - transformassem = pretérito
imperfeito do subjuntivo.

(O) Durante toda a vida, estamos sempre fazendo
opções acerca de nossos objetivos.

Alternativa "e" - o verbo sofreria alteração:
transformem = presente do subjuntivo -ação hipotética.

(E) As cores escolhidas para o bordado parecem ser o
propósito definidvo de uma vida.

06. (FCC- Técnico Judiciário- Area Administrativa- TRT 9/2015) Durante o exílio o poeta argentíno

Alternativa correta: letra "d"- Considerações

Juan Ge/man ..... um bom tempo sem conseguir escrever. A inspiraçóo nóo ....... Disse ele: '~ poesia é uma
senhora que nos ...... ou nóo . ..... é uma impertinência
inútil". Não consigo imaginar uma serenidade como
essa no mundo virtual.

(Adaptado de: GRUMAN, Jacques. Op. dt.)
Consideradas as relações de sentido, preenchem
corretamente as lacunas do texto acima, na ordem
dada:
(A) passou- vinha- visita- Convocá-la
(8) passara- veio~ visitaria- Convocar-lhe
(C) pass6u-

veio~

visitam- Convocá-la

(D) passa- Vem- visitam- Convocá-la
(E) passa- virá- visitava- Convocar-lhe

Alternativa correta: letra "a"

O Nota da autora: POr haver vários verbos, é
aconselhável eliminar alternativas.
1. Durante o exflio = fato passado: passou - pretérito perfeito do indicativo. Eliminadas B, De E;
2. A inspiração não vinha= ação prolongada, continua- pretérito imperfeito do indicativo. Eliminada C;
3. A poesia é uma senhora que nos visita ;;:;ação certa
-presente do indicativo (note que já existe out(O
verbo também no presente do indicativo- é).
4. Convocar algo =verbo transitivo direto: convocá-la.
07. (FCC TRT 4 - 2015 Técnico Judiciário).
enquanto somos urdidos dentro dela.

(C) Pessoas próximas colaboram conosco na definição de projetos ao longo de toda a vida.

1. Verbo transitivo direto e bitransitivo {direto e
indireto) admitem voz passiva.
2. Exceção: verbo haver~ quando impessoal.
Na alternativa "d", temos dois verbos, ao transpor para a passiva analítica, teremos três: opções
estão sempre sendo feitas ...
(A) verbo de ligação.
(B) verbo transitivo indireto.
(C} verbo transitivo indireto.

(E) verbo de ligação: parecem ser= são.
08. {FCC - Técnico Judiciário ~ Area Administrativa- TRT 3/2015) Os tempos e modos verbais
encontram-se adequadamente articulados na frase:

(A) Caso todos prefiram aderir aos arquivos de computador, as velhas fotografias teriam sido relegadas a um cruel desaparecimento.
(8) Talvez ainda venha a ocorrer a revalorização
das velhas fotografias, caso as pessoas percebessem que estas contam uma história preciosa.
(C) Se alguém me perguntasse a respeito da necessidade de se preservar em álbuns as fotos familiares, não hesitarei em lhe dizer que eu alimentasse grande simpatia por esse hábito.
(D) A cada vez que alguém me perguntar se estou
entusiasmado com as novas técnicas digitais, eu
teria dito que não, que tenho preferência pelas
velhas fotos em papel.
{E) Quando eu me punha a examinar os velhos
álbuns de fotografia, era tomado por uma
grande nostalgia, e passava a reconstituir histórias até então esquecidas.
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Alternativa correta: letra "e"- Todos os verbos
indicam a mesma ação.
Quando eu me punha: pretérito imperfeito do
indicativo= ação contínua, prolongada.
Era: pretérito imperfeito do indicativo.
Passava: pretérito imperfeito do indicativo.
(A) Caso todos preferissem ... teriam = tempos
condicionais: pretérito imperfeito do subjuntivo e
futuro do pretérito do indicativo.
(8) caso as pessoas percebam = tempo hipotético: presente do subjuntivo.
(C) Se alguém me p'erguntasse ... não hesitaria ..
alimentava.
(O) eu direi = ação futura certa: futuro do presente do indicativo.
09. (FCC- Técnico Judiciário- Área Administrativa- TRT 3/2015) Transpondo-se para a voz passiva
a forma verbal sublinhada na frase Dentro deles surpreendo a vida que já foi, obtém-se a expressão
(A) fora surpreendida.
{B) estou surpreendendo.
(C) será surpreendida.
(D) é surpreendida.
(E) tenho surpreendido.

Alternativa correta: letra ~d"
1. Encontrar o objeto direto da voz ativa: a vida;
2. Invertendo o termo, acrescentando o'verbo
ser e mantendo o tempo verbal (presente do
indicativo): a vida é surpreendida.
(A) Tempo alterado para pretérito mais-que-perfeito do indicativo.
{8) Só podemos acrescentar o verbo ser.
(C) Tempo alterado para futuro do presente do
indicativo.
(E) Não se acrescenta o verbo ter, apenas o verbo
ser.
10. (FCC -Técnico Judiciário - Area Administrativa - TRT 16/2014) Antigamente, ........ a forma
de jogar de um time uma década. Vários jogadores
entravam e saíam, mas alguma coisa, .......... uma verdade de fundo, parecida com aquela que num artista
podemos chamar de "estilo". Isso .......... definitivamente nos anos 90.
(Adaptado de DAMATIA, Roberto. Trechos dos
ensaios "O futebol como filosofia" e "Antropologia
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do óbvio". Disponíveis em estadao.com.br e usp.br/
revistausp. Acesso em 10/05/2014)
Preenchem corretamente as lacunas da frase
acima, na ordem dada:
(A) durou- permanece- terminasse
(B} durava- permanecia- termina
(C) durara- pernltanecera- terminaria

'

(D) durava- permanece- terminara
(E} durou- permanecesse -terminava

Alternativa correta: letra "b"
O Nota da autora: Vamos eliminar as descabidas para facilitar e ganhar tempo. Enquanto isso, o
concorrente te todas as alternativas.
-A dica para o primeiro tempo verbal é o advérbio antigamente. Indica que a ação iniciou no passado; outra dica é o segundo verbo {eptravam) que
está no pretérito imperfeito. Eliminamos facilmente
as alternativas a, c e e.
-Alguma coisa permanecia: as ações continuam
em curso e usamos, mais uma vez, o pretérito imperfeito do indicativo. Eliminada d pelo fato de o verbo
estar no presente do indicativo e a ação não se referir
a hábito. Encontrada a resposta.
- Isso termina nos anos 90 pu Isso terminou nos
anos 90. As duas formas estão corretas.
11. (FCC ~Técnico Judiciário- Area Adm'inistra~
tiva- TRT 16/2014) O trecho que admite transposição para a voz passiva encontra-se em:
(A) ... que estão no nível dos olhos do comprador...
(B) ... o consumidor já não precisa do vendedor...
(C) ... na história houve tal concentração de imagens ..
(D) ... as mercadorias são não apenas visíveis ..
(E) ... a publicidade invadiu as revistas ...

Alternativa correta: letra "e"
O Nota da autora: Admitem voz passiva os verbos transitivos diretos e transitivos diretos e indiretos, já que é necessário o objeto direto. Cuidado, pois
há exceção e a FCC pediu.
-Invadir algo: verbo transitivo direto= as revistas
foram invadidas {verbo no pretérito perfeito do indicativo) pela publicidade.
..,.. Dica: acrescenta-se o verbo ser (no mesmo
tempo do verbo principal da voz ativa} + particípio
e se altera a posição do objeto direto para sujeito
paciente.

Verbo
Alternativa "a" - Intransitivo + adjunto adverbial de lugar.
Alternativa "b" - Transitivo indireto + objeto
indireto.

Alternativa correta: letra "d" - Verbo vir no
presente do indicativo. Sai está no mesmo tempo e
no mesmo modo.

Alternativa "c" - O verbo haver é transitivo
direto, mas não admite transposição para a voz passiva. Nem tente, pois a oração tornar-se-ia incorreta.

Alternativa "a" - Pretérito perfeito do indicativo: ação concluída.

Alternativa "d"- Verbo de ligação+ predicativo
do sujeito.

Alternativa "b"- Pretérito perfeito do indicativo.
Alternativa C"- Pretérito imperfeito do indicativo: ação contínua, prolongada.
11

12. {FCC - Técnico Judiciário - Area Administrativa- TRT 19/2014)- que converte grandes extensões de floresta em pastagens -

Alternativa "e"- Pretérito imperfeito do subjuntivo: ação condicional.

Transpondo a frase acima para a voz passiva, a
forma verbal passará a ser:

Trecho para a questão.
[..,) Pelos últimos mil anos, dos manuscritos
aos incunáb;;los e aos impressos a laser, os livros
têm sido chamados de livroS, Nunca precisaram
de adjetivos para distingui-los dos astrolábios,
das guilhotinas ou das cenouras. Quando se dizia
"livro~ todos entendiam um objeto de peso e
volume, composto de folhas encadernadas, protegidas por papelão ou couro, nOs quais se gravavam
a tinta palavras ou imagens. (...)

(A) tinham convertido.
{B)

foi convertida.

(C)

são convertidas.

(O)

deveria converter.

(E)

foram convertidos.

Alternativa correta: letra "c" - Encontrar o
objeto direto_. inverter a oração e inserir o verbo ser
concordando coni o sujeito paciente (que na ativa
era objeto direto): grandes extensões de floresta em
pastagens são convertidas.
Alternativa "a"- Não se acrescenta o verbo ter
e muito menos se pode alterar o tempo verbaL
Alternativa "b"- Tempo, modo e'concordânda
errados.
Alternativa "d" - Não se acrescenta o verbo
dever e não se pode alterar o tempo verbal.
Alternativa "e"- Tempo, modo e concordância
errados.
13. (FCC - Técnico Judiciário - Area Administrativa - TRT 19/2014) O Nordeste não ~ em sua
poesia como um tema ou uma imposição doutrinária.

Nos segmentos, o verbo flexionado nos mesmos
tempo e modo em que se encontra o grifado acima
está em:
(A) ... fez

Como um desterrado...

(B} ... "as impressões dum

homem que esteve no cár·

cere".

"

(C) ... que tudo via em névoa ...
(D) .... a que sai das fontes mais preciosas do coração.
(E) E que voltasse com todos os sentidos atacados
de fome,

14. (FCC- Técnico Judiciário- Ârea Administrativa - TRT 2/2014) A construção destacada que,
devido ao tempo e modo verbais empregados,
expressa· fato iniciado no passado e que sé prolonga
até o momento em que se fala é:
(A)

Com sorte, os livros continuarão "ffsicos".

(Bl ...todos entendiam um objeto de peso e volume,
composto de folhas encadernadas, protegidas
por papelão ou couro.
(C} Foi nelas que leitores e escritores aprenderam a
se encontrar e trocar ideias.
(0} ...leitores e escritores aprenderam

a se encontrar.

(E) Pelos últimos mil anos, dos manuscritos aos incunábulos e aos impressos a laser, os livros~
chamados de livros,

Alternativa correta: letra "e" - O primeiro
passo é transpor a oração da voz passiva analítica
(ser+ particípio) para a voz ativa. Por quê? Simplesmente para se ter a noção exata do tempo verbal,
já que existem dois verbos (tempo composto}: Têm
chamado os livros de livros.
Tempo: Pretérito Perfeito Composto do Indicativo · formação de locução verbal com o auxiliar ter ou haver no presente do indicativo e o prin~lpal no particípio, indicando fato que tem ocorrido
com frequênda ultimamente. Exemplo: tem (têm)
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chamado. Em outras palavras: expressa fato iniciado
no passado e que se prolonga até o momento em
que se fala, porque ainda são chamados.

Alternativa "a" - Continuarão está conjugado
no futuro do presente do indicativo e se refere â
ação futura certa, algo que realmente acontecerá. O
grande perigo da alternativa é o emprego do verbo
continuar, mas perceba que a qUestão exige tempo e

modo e não semântica.

,.i.
.)
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Alternativa "b"- Fica claro que se refere à ação
passada ao voltar ao trecho em que foi mencionado. Os advérbios marcam ação que já ocorreram,
embora o pretérito imperfeito do indicativo nos
remeta a algo que ainda possa estar acontecendo:
Pelos últimos mil anos; Nunca precisaram de adjetivos. Através do contexto fica claro que nem todos
entendem mais livro com as características mencionadas. Por eliminação, descobrimos que não pode
ser a alternativa correta.

Alternativa "c"- O pretérito perfeito do indicativo (foi) sugere ação passada e concluída, isto é, não
está em curso.
Alternativa "d"- O pretérito perfeito do indicativo (aprenderam) sugere ação passada e concluída.
O mesmo que ocorreu na alternativa anterior.

·----~---·-·--

---·

---

-

----·-

"'"'"·"-----

Alternativa "e" - sabia: pretérito imperfeito do
indicativo"" ação contínua; atravessou: pret'érito perfeito do indicativo"" ação concluída.

16. {FCC v Técnico Judiciário - Area Administrativa - TRT 12/2013) Muito antes do modismo conservacionista, pleiteou a causa do ma taco carvoeiro
'

e de todo e qualquer ser ameaçado.

A transposição para a voz passiva da frase acima
resultará na forma verbal:
{A) foi pleiteado.
(B) pleitearam-se.
(C) era pleiteada.
{Dl foram pleiteados.
(E) foi pleiteada.

Alternativa correta: letra "e" - Sujeito da
voz ativa: a causa do macaco carvoeiro e de todo e
qualquer ser ameaçado; núcleo: causa. Na passiva: a
causa ... foi (verbo no mesmo tempo do verbo principal da voz ativà -pretérito perfeito do indicativo) +
particípio.
Alternativa "a"- Concordância errada.

15. (FCC -Técnico Judiciário - Área Administrav
tiva - TRF 3/2014) Estão flexionados nos mesmos

Alternativa "b"- Na voz passiva sintética {V.T.D.
+SE) ficaria pleiteou-se.

tempo e modo os verbos que se encontram em:

Alternativa "c"- O verbo passou para o preté·
rito imperfeito do indicativo.

(A) ... os navios batiam nos recifes submersos da beira-mar. .. / ... a escolha diante do herói era clara ...
(B) Quando chegou a hora ... / As versões da fábula
variam ..
(C) ... que ele e seus homens não teriam firmeza ... I ...
que todos os tripulantes tapassem os ouvidos ..
(D) ... e fez de tudo para ... I ... até que estivessem
longe da zona de perigo.
(E) Ulisses sabia que ele e seus homens ... I O navio
atravessou incólume a zona de perigo.

Alternativa correta: letra "a" - batiam e eram:
pretérito imperfeito do indicativo= ações prolongadas.
Alternativa "b" - chegou: pretérito perfeito
do indicativo= ação concluída; variam: presente do
indicativo.
Alternativa "c" - teriam: futuro do pretérito do
indicativo= tempo condicional; tapassem: pretérito
imperfE:ito do subjuntivo= tempo condicional.
Alternativa "d"- fez: pretérito perfeito do indicativo= ação concluída; estivessem: pretérito imperfeito do. subjuntivo= tempo condicional.

Alternativa "d"- Concordância errada.
17. (FCC- Técnico Judiciário- Area Administrativa- TRT 12/2013) Fugia da cilada sentimental, ou
da emoção, pelo atalho do senso de humor.
O verbo empregado nos mesmós tempo e modo
que o verbo grifado acima está em:
(A) ... a quase avareza com que os mineiros tratam o
forasteiro.
(B) ... você dava logo de cara com um azulejo na
parede...
(C) Talvez tivesse qualquer coisa de bicho...

(D) ... uma ponta de hipocrisia que se debita à polidez sociaL
(E) Nunca vi solitário de porta tão aberta.

Alternativa correta: letra "b"- Os verbos fugia e
dava estão conjugados no pretérito imperfeito do indicativo e se referem a ações contínuas, prolongadas.
Alternativa "a" - presente do indicativo =
hábito.
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Verbo

Alternativa "c" - pretérito imperfeito do subjuntivo= condição.
Alternativa "d" - presente do indicativo =
hábito.
Alternativa "e" - pretérito perfeito do indicativo= ação concluída, finalizada.

----

-···----'~-----i----

18. (FCC- Técnico Judiciário -Área Administrativa- TRT 12/2013) A frase que NÃO admite transposição para a voz passiva é:

(A) ... com que um compositor organiza suas concepções.. .
(B) ... eles(...) beberam nas mesmas fontes ...
(C) ... compositores que exerceram influência ..
(O) Cada um deles(... ) efetua um milagre totalmente
pessoal.
(E) ... a indumentária musical{ ... ) deixa sua marca ..

Alternativa correta: letra "b"- Apenas admite
voz passiva a oração que possui objeto direto. Beber,
no contexto, está intransitivo, pois vem seguido de
adjunto adverbial de lugar. Não admite voz passiva.
Alternativa "a"- 0.0. = suas concepções: Suas
concepções são organizadas,
Alternativa "c"- O.D. =influência: Influência foi
exercida.
Alternativa "d"- O.D. =um milagre: Um milagre
é efetuado.
Alternativa "e"- O.D. = sua marca: Sua marca
é deixada.
19. (FCC -Técnico Judiciário -Área Administrativa- TRT 12/2013) Essa linguagem musical é o elemento comum a compositores de uma deter~inada
escola ou época.

... embora~ fácil aos q'ue estão familiarizados
com a linguagem do período distingui-los.

-Essa linguagem é: verbo no presente do indicativo= ação habitual, ou que acontece na hora da fala
ou da escrita;
-... embora seja: verbo no presente do subjuntivo
=ação duvidosa, hipotética.
Na alternativa a: faz está no presente do indicativo e faça, no presente do subjuntivo.
Alternativa "b"- O segundo verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo.
Alternativa "c" - Pôde: pretérito perfeito do
indicativo; puder: futuro do subjuntivo.
Alternativa "d"- Deixe: presente do subjuntivo;
deixou: pretérito perfeito do indicativo.
Alternativa "e"~ Saía: pretérito imperfeito do
indicativo; saia: presente do subjuntivo.
20. (FCC- Técnico Judiciário- Area Administrativa- TRE-R0/2013) ... que as informações sirvam
para nortear a elaboração e a implantação de políticas públicas e o planejamento das empresas.

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo
em que se encontra o grifado acima está em:
{A) "Mesmo que a quantidade de chuva fique inalterada ..
{B) ...que as consequências da elevação da temperatura média global serão dramáticas no Brasil.
{C) "De 1990 a 2010, a intensidade da precipitação

dobrou na região do cerrado"...
{D) Pesquisadores da Embrapa concluíram que algumas doenças...
(E} ...se a recuperação do equilíbrio biológico característico desses ambientes ser"1a mesmo possível.

· Alternativa correta: letra "a" - Os dois verbos
{sirvam e fique) foram conjugados no presente do
subjuntivo indicando dúvida, hipótese. Nada indica
que as ações realmente acontecerão.

Os verbos que estão conjugados na terceira pessoa do singular e nos mesmos tempos e modos em
que o verbo "ser" aparece grifado nas frases acima
são, respectivamente:

Alternativa "b" - Presente do indicativo: ação
certa.

(A) faz- faça

Alternativa "d" - Pretérito perfeito do indicativo: ação passada conc!uíd<t.

(BI tem -tivesse
(C) pôde- puder
(0) deixe- deixou
(E) saia- saia

Alternativa correta: letra "a"

Alternativa "c" - Pretérito perfeito do indicativo: ação passada concluída (e certa, óbvio).

Alternativa "e"- Futuro do pretérito do indicativo: ação condicional.
21. (FCÇ- Técnico Judiciário - Administrativa TRT 9/2013) " além de poeta, ~-··"O verbo
empregado nos mesmo tempo e modo que o grifado acima está em:

i,t..;U.
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(A) Numa homenagem aos 80 anos de Edgard Braga,

(AI estivera.

escreveu ...
(8) Paulo Leminski foi um escritor múltiplo ..
(C)

. . . Leminski é o nome mais representativo

(Di Em seguida, publicaria ...

(B) esteja.
(C)

estaria .

(DI estivesse.
(E) estava .

(E) ... considerava que os grandes poetas ..

Alternativa "e": correta - Traduzia e considerava encontram-se conjugados "lO pretérito imperfeito do indicativo: ações contínuas, prolongadas.

c~rreta

- Pena que eu esteja.
Alternativa "b":
Inserindo ovocábuloque, o verbo passa a indicar hipótese, ou seja, modo subjuntivo e, no caso, presente.

Alternativa "a" - Pretérito perfeito do indicativo: ação concluída.

Alternativa "a"- O pretérito mais-que-perfeito
indica ação passada em relação a outra ação também passada.

Alternativa "b"- Pretérito perfeito do indicativo: ação concluída.

Alternativa "c"- O futuro do pretérito do indicativo refere-se à condição.

Alternativa "c"- Presente do indicativo: ação
certa e habitual.

Alternativa "d"- O pretérito imperfeito do subjuntivo também se refere à condição.

Alternativa "d"- Futuro do pretérito do indicativo: tempo condicional.

Alternativa "e"- O pretérito impt:.:rfeito do indicativo remete-se à ideia de ação contínua, prolongada.

22. (FCC- Técnico Judiciário - Administrativa TRT 9/2013) "Em seguida, publicaria, em dois exemplares da revista Invenção, alguns poemas ... " Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma
verbal resultante será:
(A} eram publicados.

24. (FCC - Técnico Judiciário - Administrativa
- TRT 1/2013) "... aquelas que um observador pode

vislumbrar a partir do Museu de Arte Contemporânea
de Niterói" Transpondo-se a frase acima para a voz
passiva, a forma verbal resultante será:

(B} viria a publicar.

(A) pode-se vislumbrar.

(C} seria publicado.

{B) podem vislumbrar.

(0)

seriam publicados.

(E) havia publicado.

{C)

pode ser vislumbrado.

(D)

vislumbra-se.

(E) podem ser vislumbradas

Alternativa "d": correta - Primeira etapa:
encontrar o objeto direto (alguns poemas); segunda:
fazer a inversão do termo e inserir o verbo ser. Resultado: Em seguida, seriam publicados, em dois exemplares da revista. Mantenha o tempo verbal do verbo
da voz ativa: futuro do pretérito do indicativo.
Alternativa "a" - Alterou tempo verbal para
pretérito imperfeito do indicativo.
Alternativa "b" - Não se pode inserir outro
verbo além do verbo ser.
Alternativa "c"- Concordância errada.
Alternativa "e" - Não se pode inserir outro
verbo além do verbo ser.
23. (FCC - Técnico Judiciário - Administrativa -

TRT 9/2013) "esta vida é uma viagem I pena~
/só de passagem" O segmento em destaque nos versos acima transcritos equivale a: que eu

Alternativa "e": correta.
O Nota da autora: apenas admitem voz passiva
os verbos que pedem como complemento o objeto
direto, ou seja, verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos.

.,._ Dica - Para passar uma oração da voz ativa
para a passiva analítica, acrescenta-se o verbo SER.
Para passar da passiva para a ativa, retira+se o
verbo SER.
O objeto direto da voz ativa passa a ser sujeito
paciente na passiva; o sujeito da ativa passa a agente
da passiva .

... aquelas que um observador pode vislumbrar

""voz ativa.
... aquelas que ~ser vislumbradas por um
observador."" voz passiva

Verbo
Alternativa "a" - Errada. Como não cita no
enunciado voz passiva analítica {ser+ particípio} ou
sintética (V.T.D. ou V.T.D.I. +se), poderia acrescentara
se (pronome apassivador), mas a concordância está
errada. Deveria ser: podem-se vislumbrar.

(D) ... e uma horda juvenil se estabeleceu.

Alternativa "b" - Errada. Voz ativa - apenas
altera o sujeito.

Alternativa "a": correta -Que eú perca, que tu
percas, que ele perca: presente do subjuntivo, ação
duvidosa, hipotética. O mesmo ocorre com facilitem: que eu facilite, que ele facilite ... que eles facilitem.

Alternativa "c"- Errada. Concordância errada.
Alternativa "d"- Errada. Além de a concordância estar errada, falta verbo.
25. (FCC - Técnico Judiciário - Administrativa
- TRT 1/2013) "Assim pensava o maior arquiteto e

mais invocado sonhador do Brasil". O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o verbo grifado acima está em:
Niemeyer tinha "as montanhas do Rio dentro
dos olhos"..

(A) ...

(E) ... a juniorização segue na contramão da demo-

grafia.

Alternativa "b" - ErrPretérito perfeito do indicativo: ação concluída.
Alternativa "c" - Presente do indicativo: ação
certa, habitual.
Alternativa "d" - Pretérito perfeito do indicativo: ação concluída;
Alternativa "e" - Presente do indicativo: ação
certa, habituaL

(B) ... este continua desprotegido, entregue à sorte

que o destino ...
{C} Houve um sonho monumental ..

(D) ... descolara-se dela, na companhia de seu líder,
em 1990.
(E) ... com que a vida seja mais justa.

27. (FCC -Técnico Judiciário - Administrativa TRT 18/2013) Ajuniorização [}põe em risco o futuro
das companhias. A transposição da frase acima para a
voz passiva terá como resultado a forma verbal:
{A)

foram postas.

(B) são postas.
(C) foi posto.
Alternativa "a'': correta - Pensava e tinha:
pretérito imperfeito do indicativo =::.ações contínuas,
prolongadas.
Alternativa "b"- Continua: present~ do indicativo"" ação que ocorre no ato da fala/esCrita. Indica
hábito.
Alternativa "c" - Houve: pretérito perfeito do
indicaf1vo"" ação concluída.
Alternath(a "d"- Descolara: pretérito mais que
perfeito do indicativo "" ação passada em relação à
ação (outra) também passada.
Alternativa "e"- Seja: presente do subjuntivo=
ação hipotética, duvidosa.
26. (FCC -Técnico Judiciário - Administrativa TRT 18/2013) . .. e~ o contato com as mudanças

em seu ambiente de negócios.
O verbo 'empregado nos mesmos tempo e modo
que o verbo 9rifado acima está em:
(A) ... modelos de gestão de carreira que facilitem
os--processo~....
{B) Alguns observadores batizaram o processo de
ujuniorização".
(C) ... menos de 40% das organizações pesquisadas
reconhecem que ...

(D) põem-se.
(E) é posto.

Alternativa "e": correta - Encontrar o objeto
direto: o futuro das companhias; acrescentar o verbo
ser no mesmo tempo do verbo principal da voz ativa:
é (presente) e colocar o verbo principal da at'1va no
partidpio: posto.
Alternativa "a"- Concordância e tempo errados.
Alternativa "b"- Concordância errada.
Alternativa "c"- Tempo errado.
Alternativa "e"- Passou da ativa para a passiva
sintética (+se) e a concordância está errada.
28. (FCC- Técnico)udiciário - Administrativa TRT 18/2013)

Não te ___ destruir..•
Ajuntando novas pedras
Econstruindo novos poemas.
_ _ tua vida, sempre, sempre.
_ _ pedras(. .. )
(Cora Cora/ina. "Aninha e suas pedrasu, Op. cit.,
p.148)

..

. -..
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Preenchem corretamente as lacunas dos versos
acima, na ordem dada:

Diferentes tradições de estL!8os e pe;{iuisas,
não só em comunicação como em outros áreas
disciplinares, _jJJ__ possibilitado p ampliação
do desenvolvimento de trabalhos, s,obretudo a
partir de 1980, envolvendo análises sobre a interação entre recepção e comunicação. A questão não
é nova e ......Ql_ sendo pesquisado desde o início
do século, especialmente no que se _m_ às relações entre os veículos de comunicação e o receptor.
(Mauro Wilton de Sousa. "Recepção e comunicação: a busca do sujeito". Sujeito, o lado oculto do
receptor. São Paulo: Brasi/iense. 1995. p.13)

(B) deixe- Recrie- Remova

(C) deixes- Recria- Remova
(O) deixes- Recria- Remove
(E} deixe - Recria - Remove

Alternativa "d": correta.
O Nota da autora: Perceba que a autora utiliza
o pronome te no início do poema. Já descobrimos
que se trata da segunda p·essoa do singular (tu}. No

imperativo afirmativo (ordem, desejo), retiramos do
presente do indicativo menos o s. No imperativo
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29. {FCC -Técnico Judiciário - Administrativa TRT 18/2013)

(A) deixas- Recrie - Remove

"'•

-

Preenchem corretamente as lacuoas do texto
acima, na ordem dada:

negativo, acresçamos a negação ao verbo do pre-

sente do subjuntivo. Confira nas tabelas:

1

Presente do Imperativo Presente do Imperativo
indicativo afirmativo subjuntivo negativo
Eu

Deixe

Tu

Deixes

Ele

Deixe

Nós

Deixemos

Vós

Deixeis

Eles

Deixem

Nào deixes

Eliminadas alternativas a, b e e.
Presente do Imperativo Presente do Imperativo
indicativo afirmativo subjuntivo negativo
Eu

Recrio

Tu

Recrias

Ele

Recria

Nós

Recriamos

Vós

Recriais

Eles

Recriam

Eu

Removo
Removes

Ele

Remove

Vó•

Removeis
Removem

vêm

referem

bl

tem

,_m

referem

d

têm

,_m

refere

d)

tem

vêm

refere

e)

têm

"m

referem

Alternativa "c": correta.
O Nota da autora: Questão de verbo e concor·
dância. Atente-se ao sujeito.
O que tem possibilitado? Diferentes tradições
têm possibilitado""' sujeito plural: verbo no p!u·
raL Eliminadas alternativas b e d.
Referir+ se== verbo transitivo indireto (refere-se
a algo), logo deve permanecer no singular, pois o
sujeito é indeterminado.
_.. Dica- Apenas admitem plural, ao lado do se,
· os verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e
indiretos por indicarem voz passiva (há sujeito).

Remove

Nó• Removemos

Eles

3

têm

A questão vem (o verbo vir- singular). Eliminada a.
Recria

Presente do Imperativo Presente do Imperativo
indicativo afirmativo subjuntivo negativo

Tu

2

<I

Eliminada alternativa c.

Leram-se os livros -). V.T.D. + SE sujeito == Na passiva analítica: Os livros foram lidos.

30. (FCC- Técnico Judiciário - Administrativa TRT 18/2013) Os verbos de ambas as frases estão
empregados nos mesmos tempo e modo:
(A) ... que até o ano de 1933 ostentou a condição de
capital do Estado ... I ... as lendas sobre os escra·
vos que os construíram ...
(B) lendas que provocavam a imaginação das crianças ... / ... a aparente simplicidade que caracteriza _a sua obra poética.
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Verbo
(C)

. a cidade atingiu o auge durante o século XVIII.

I ... que ainda hoje conserva ..
(O} Esses mesmos muros de pedra que alimentaram
as lendas ... / ... juntamente com os outros casos
que os mais velhos contavam ..

(E)

surgiu das "povoações fundadas, em 1926,
pelo explorador paulista Bartolomeu Buenoi o
filho./ ... é um fato psicológico que ..

Alternativa "a": correta- Ostentou e construíram estão no pretérito perfeito do indicativo.
Alternativa "b"- Provocavam: pretérito imperfeito do indicativo; caracteriza: presente do indicativo.
Alternativa "c"- Atingiu: pretérito perfeito do
indicativo; conserva: presente do indicativo.
Alternativa "d" - Alimentaram: pretérito perfeito do indicativo; contavam: pretérito imperfeito
do indicativo.
Alternativa "e" - Surgiu: pretérito perfeito do
indicativo; é: presente do indicativo.
31. (FCC- Técnico Judiciário- AdministrativaTRT 18/2013)A frase que NÃO admite transposição
para a voz passiva é:

(C)

é exigida.

(0)

é exigido.

(E) foi exigido.

Alternativa "d"- Correta.

O Nota da autora: Para transpor a oração da voz
ativa para a passiva, é necessário inserir o verbo ser
no mesmo tempo em que está o verbo principal da
voz ativa e colocar esse mesmo verbo principal da
ativa no particípio. Certo?
Para transpor da voz passiva para ativa, retire
o verbo ser e coloque o verbo principal no mesmo
tempo em que está o ser na passiva.
Atente-se sempre à concordância entre sujeito e
verbo, pois os termos são, obrigatoriamente, invertidos.
. mas exige em troca um punhado de moedas
-+ V.T.D.
... mas um punhado de moedas é exigido em
troca -+ O.D.

Alternativa "a"- Errada. Dois erros: tempo verbal (passou do presente do indicativo para o pretérito
perfeito do indicativo) e os verbos estão no plural.
Alternativa "b"- Errada. Verbo M plural.

(A} Em seus poemas encontramos o estilo oral desses "casos"...

Alternativa "c"- Errada. Concordância errada.

(B) A cidade de Goiás[ ...] surgiu das povoações ..

Alternativa "e"- Errada. Alterou o tempo verbal.

(C}

que alimentaram as lendas sobre os escravos ..

(D) Lendas qlie provocavam a imaginação das crianças ...
(E)

. a cidade atingiu o auge durante o século XVIII.

33. (FCC- TRT 6- Técnico Judiciário- Área Administrativa/2012) "que já detestava a jovem" O verbo
empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em:
(A) Não admitia que a mortal ...
(B) A Inveja habita o fundo de um vale ...

Alternativa

"b~:

correta - Admitem transposi-

ção para a voz passiva aper'las os verbos transitivos
diretos e transitivos diretos e indiretos, porque é
necessário o objeto direto: surgiu é verbo intransitivo.

(C) todos os que falaram desse sentimento
(D) ... porque esta a espionara ...
(E) ... que interceda junto a Hersé ...

Alternativa "a"- O estilo foi encontrado.
Alternativa "c"- As lendas foram alimentadas.

Alternativa "a": correta- Detestava e admitia

Alternativa "d"- A imaginação foi provocada.

=pretérito imperfeito do indicativo {ação contínua).

Alternativa "e"- O auge foi atingido.

-------

~-~---

32. (FCC- TRT 6- Técnico Judiciário -Área Administrativa/2012) "... mas exige em troca um punhado

de moedas de ouro': Transpondo-se a frase acima
para a voz pa!ôsiva, a forma verbal resultante será:
(A) foram exigidas.
(B) são exigidos.

Alternativa "b" - Errada. presente do indicativo.

Alternativa "c" - Errada. pretérito perfeito do
indicativo.

Alternativa "d" - Errada. pretérito mais que
perfeitô do indicativo.

Alternativa "e"- Errada. presente do subjuntivo.
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Texto para a próxima questão
A Amazônia, dona de uma bacia hidrográfica
com cerca de 60% do potencial hidrelétrico do país,
tem a chance de emergir como uma região próspera,
capaz de conciliar desenvolvimento, conservação e
diversidade sociocufturaf. O progresso está diretamente ligado ao papel que a região exercerá em
duas áreas estratégicas para o planeta: clima e energia. Não se trata de explorar a floresta e deixar para
trás terra arrasada, mas de aproveitar o valor de seus
ativos sem qualquer agressão ao meio ambiente.
Para isso, basta que o Brasil seja capaz de colocarem
prática uma ampla e bem-sucedida polftica sacioambiental, a exemplo do que faz a indústria cosmética nacional, que seduziu o mundo com a biodiversidade brasileira. É marketing e é conservacionismo
também. (••. ) (frecho de Diálogos capitais. Carta
Capital, 7 de setembro de 2011, p. 46).

34. (FCC- TRT- 1P Região- Técnico JudiciárioArea Administrativa/2012) uPara isso, basta que o
Brasil seja capaz de colocar em prática uma ampla e
bem-sucedida política sodoambiental ... O emprego
da forma verbal grifada na frase acima indica:
ff

{A)

restrição à afirmativa anterior.

{8)

condição da realização de um fato.

{C) finalidade de uma ação futura.

{0) tempo passado em correlação com outro.
(E) hipótese passível de se realizar.

(8) Duas figuras merecem atenção na fase primitiva
do teatro grego ..
{C) De forma competitiva, passaram a ser realizadas

durante seis dias na primavera.
(0)

Aristóteles deixou-nos o primeiro documento
básico de teoria teatral.,.

(E) ... de que a tragédia grega ti' ria tido sua origem

em rituais fúnebres .. ,

i

Alternativa "b": correta- A(entua e merecem
estão conjugados 110 presente do indicativo, ação
habitual, certa.
Alternativa "a" - Errada. Presente do subjuntivo: ação habituaL
Alternativa "c" - Errada. Pretérito perfeito do
indicativo: ação concluída.
Alternativa "d"- Errada. Pretérito perfeito do
indicativo: ação concluída.
Alternativa "e"- Errada. Futuro do pretérito do
indicativo: ação condicionaL
36. (FCC - TRT- 11" Região -Técnico Judiciário
-Área Administrativa /2012) "... uma cena da vida
cotidiana, uma paisagem ou natureza morta poderiam constituir uma grande pintura tanto quanto uma
imagem da história ou do mito". Transpondowse a

frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será:
(A) poderiam serem constituídas.

Alternativa "e": correta - O presente do subjuntivo indica ação hipotética e ao reler o trecho em
que foi inserido, certificamos que é passível de se
realizar.

(B) poderia vir a ser constituída.
(C)

teria podido constituir.

{O) poderia ser constituída.
(E) poderiam ter sido constituídas.

Alternativa "a"- Errada. Não há forma verbal
que indique restrição.
Alternativa "b"- Errada. Os tempos que indicam condição são: pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo.

Alternativa "d"- Correta.
O Nota da autora: Façamos passo a passo para
não haver enganos.

Alternativa "c"- Errada. Não há forma verbal
que indique finalidade, apenas conjunção,

1) Encontrar o objeto direto da voz ativa: uma

Alternativa "d"- Errada. Tempo passado com
relação a outro é o pretérito mais que perfeito do
indicativo,

2) Iniciar a oração da voz passiva com o objeto direto
(que passará a ser sujeito paciente). Se o termo
está no singular, o verbo deverá, também, aparecer no singular. Eliminadas alternativasª e f.

35. (FCC- TRT- 11'" Região- Técnico JudiciárioArea Administrativa /2012) "acentua seu significado
estético, cívico e mora/". O verbo conjugado nos mesmos
tempo e modo que o grifado na frase acima está em:

3) Acrescentar o verbo ser + particípio do verbo
principaL Importante: se na voz ativa há dois verbos, haverá três na passiva, Eliminada alternativa
.Q. Na alternativa ~ õcrescentou-se o verbo ter,
ou seja, eliminemos, pois o acréscimo só pode
acontecer com o verbo ser.

(A) Ainda que existam estudos modernos levantando a hipótese ...

grande pintura.

Verbo
Voz passiva: Uma grande pintura tanto quanto
uma imagem da história ou do mito poderia ser
constituída por uma cena da vida cotidiana, uma paisagem ou natureza morta.
Poderia havei intercalação (emprego de vírgulas
na expressão tanto quanto uma imagem da história
ou do mito para facilitar), mas não há.

Trecho para responder à questão.
De dezembro de 1951 a abril de 1974, a aventura brasileira de Elizabeth Bfshop estendeu-se
por 22 anos - alguns deles, os anos finais, vividos
em Ouro Preto, sobretudo após a morte de Loto
de Macedo Soares, sua companheira, em 196Z A
cidade ndo tomou conhecimento da grande escritora americana, cujo centencirio de nascimento se
comemorou dias atrás. Nós, os então jovens escritores de Minas, também ndo. Hoje leitor apaixonado
de tudo o que ela escreveu, carrego a frustração
retroativa de ter cruzado com E/izabeth em Ouro
Preto sem me dar conta da grandeza de quem
ali estava, na sua Casa Mariana - estupenda edificação por ela batizada em homenagem à poeta
Marfanne Moore, sua amiga e mestra. Consolam-me as histórias que saltam de seus livros e, em
especial, da memória de seus (e meus) amigos
Linda e José Alberto Nemer, vinhetas que juntei na
tentativa de iluminar ainda mais a personagem
retratada por Marta Goes na peça Um Porta para
Elizabeth. Algumas delas:
*Ela adorava aquela casa, constru{da entre
1698, dois anos após a descobérta do ouro na
regUlo, em 1711, quando Ouro Preto foi elevada à
condição de vila. Comprou~a em 1965 e não teve
outra na Vida, a não ser o apartamentinho de Boston
onde morreria em 1979. Tinha, dizia, no telhado
mais /iodo da cidade'~ cuja forma lhe sugeria numa
lagosta deitada de bruços". Bem cuidada, a cosa,
agora à venda, pertence aos Nemer desde 1982. (... )
(Humberto Werneck. num porto na Monta~
nha". O Estado de S. Paulo. Cidades/Metrópole.
Domingo, 13 de fevereiro de 2011, C10)

37. (FCC ~Técnico Judiciário - Area Administra~
tiva- TRF 1/2011) A forma verbal que designa um
evento 'posterior à época em que a poeta viveu no
Brasil é: '
{A) adorava.

Alternativa correta: letra "d;,- Fácil: comprou
a casa em 1965 e morreu num apartamentinho em
Boston {1979). Morreu depois, óbVio.
Alternativa "a"- Adorava quando estava no Brasil.
Alternativa "b"- Foi elevada: evento anterior à
época em que viveu no Brasil.
Alternativa "c" -Comprou quando morava no
Brasil.

Alternativa "e" - Tinha: momento em que
morava no Brasil.

38. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 4/2011) A frase
em que o emprego das formas verbais está em har~
mania com o padrão culto escrito é:

o texto, caso ele manifesta interesse quando vier aqui.

(A) Estou disposta a revisar

(B) Esperamos que ele sentencie a nosso favor, já
que nunca retorquimos suas decisões.
(C) Eles ansiam tanto pelo aumento do salário, que
sequer discutem o novo valor.
(0) Se ele continui a se mostrar prestativo pouco
importa, pois muitos já o odeiam por sua atua~
ção irresponsável.
(E) O desejo de todos é o de que premiamos de
acordo com as regras que apusemos no cartaz.

Alternativa "b": correta- Sentencie: presente do
subjuntivo; retorquir: pretérito perfeito do indicativo.
Alternativa "a"- caso ele manifeste= dúvida.
Alternativa "c"- Eles anseiam.
Alternativa "d"- Se ele continua.
Alternativa "e"- O desejo de todos é o de que
premiemos= dúvida.
39. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 23/2011) ~(... )fato
do qual as agências de publicidade há muito tin.l:liill1
consciência~ Mantendo-se a correção e a lógica, o seg~
menta grifado na frase acima poderia ser substituído,
sem que nenhuma outra alteração fosse feita, por:
(A) estavam cientes.
(8) estavam familiarizadas.
(C) dominavain.
(0) davam como certo.
(E) reconheciam.

(13)' foi elev:ià:a.
(C). Comprou~a.
(0) morreria.
(E) Tinha.

Alternativa "a":correta- Ter pode ser substitu·
ído por estar. Consciência é um substantivo e pos~
sui relação semântica com o adjetivo ciente.
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Alternativa "b" - Não há relação semântica
entre consciência e familiarizadas.

Alternativa "c"- O verbo dominar não cabe no

contexto.
Alternativa "d"- Dar certo? Nada indica isso.
Alternativa "e"- Reconhecer é incabível.
Questão muito fácil, embora tenha misturado

verbo e processos de formação das palavras.
40. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 23/ 2011)

*'

•

"Houve uma ocasião em que~ ser diretor de
cinemau. O verbo flexionado nos mesmos tempo e
modo que o grifado na frase acima se encontra em:
(A) ... eu escolheria um jornal.
(B)

. um meio de comunicação que não tinha limites.

(C) O senhor já pensou em fazer filme?
(O)

..

o tempo que você passa com amigos.

(E) ... a isolar você do mundo real.

Alternativa "b": correta - Desejava e tinha:
pretérito imperfeito do indicatiVo (ações contínuas,
prolongadas).
Alternativa "a"- futuro do pretérito do indicativo= ação condicional.
Alternativa "c" - pretérito perfeito do indicativo= ação concluída.
Alternativa "d"- presente do indicativo= ação
habitual.

Fotografei aquele vento de crinas soltas.
(Manoel de Barros. Ensaios fotográficõs, in
Poesia completa. São Paulo: Leya, 2010, p. 384-385)

- - - - - - - - - - - - - - - - ........

------·-·

·--

41. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 23/2011) Está
INCORRETA a afirmativa:
(A} O sentido original da frase apta a foto está reproduzido, com outras palavras, em: passível de ser
fotografada.
(B} As reticências indicam a suspensão intencional
do pensamento, mas permitem supor a continuidade da enumeração das demais partes de um
corpo.
(C) A substituição correta da palavra grifada em

transformar o vento. (1° verso) e Dar ao vento (2°
verso) pelos pronomes correspondel'ltes deverá
ser: transformá-lo e Dar-lhe.
{D) O emprego do tempo e do modo verbais em que
lera denota uma ação que foi realizada em um
tempo anterior e equivale a que havia lido.
(E) As formas verbais como precisava, fugia, imaginei e pareceu estão flexionadas na mesma
pessoa e nos mesmos tempo e modo.

Alternativa "e"- Correta_
O Nota da autora: Questão de verbo, pronome
e semântica.
Opa! Muito cuidado na alternativa g, pois os verbos estão no mesmo modo, mas não no mesmo
tempo.

Alternativa "e"- infinitivo= forma nominal.

Precisava e fugia: pretérito imperfeito do indicativo- ações prolongadas, contínuas;

Texto para a próxima questão:

Imaginei e pareceu: pretérito perfeito do indicativo- ações conclufdas, terminadas.

O VENTO
Queria transformar o vento.

Alternativa "a"- apta: que € adequado, apropriado; passível: suscetível de sofrer ou experimentar
certas ações.

Dar ao vento uma forma concreta e apta a foto.

Alternativa "b"- Sim, as reticências suspendem

Eu precisava pelo menos de enxergar uma
parte física do vento: uma costela, o olha...

Ô pensamento e permitem dar continuidade à enu-

Mas a forma da vento me fugia que nem as formas de uma voz.

Alternativa "c'' - Transformar é transitivo
direto= transformá-lo; dar é transitivo direto e indireto (uma forma concreta: objeto direto- ao vento:
objeto indireto)= dar-lhe.

Quando se disse que o vento empurrava a
canoa do índio para o barranco
Imaginei um vento pintado de urucum a
empurrar a canóa do índio para o barranco.
Mas essa imagem me pareceu imprecisa ainda.
Estava quase a desistir quando me lembrei do
menino montado no cavalo do vento- que lera em
Shakespeare.
Imaginei as crinas soltas do vento a disparar
pelos prqdos com o menino.

meração.

Alternativa "d" -Lera= pretérito mais que perfeito do indicativo. Equivale a havia lido. Não é preciso decora~ as relações dos tempos, apenas faça a
substituição no texto e verifique se o tempo mantém
a mesma relação, no caso, de passado.
42. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 20/ 2011) Na
leitura em profundidade foi substitufda pela massa

239

Verbo

de informações, em sua maioria superficiai5". Com a
transposição da frase acima para a voz ativa, o verbo
passará a ser

(A) substituíram.
(B) substituiu.

(C) substituíra.
{D) tinham substituído.

{E) substituiriam.

Alternativa "c"- Seria usado o pretérito imperfeito do indicativo.

Alternativa "d"- O futuro do presente do indicativo demonstraria tal ação.
44, (FCC- Técnico Judiciário- TRT 20/2011) "A
\expectativa é de que o Brasil tenha de arcar com :40%
desse aumento". O verbo flexionado nos mesmos
tempo e modo em que se encontra o grifado acima
está também grifado na frase:
(A) Embora domine as técnicas mais modernas, na

Alternativa "b": correta -Como é para transpor da passiva para a ativa, encontremos o agente da
passiva (quando não houver, colocar o verbo na terceira pessoa do plural para indeterminar o sujeito);
pela massa de informações e retirar o verbo ser,
colocando o verbo principal no mesmo tempo em
que está o ser. Resultado: A massa de informações
substituiu a leitura em profundidade.
Alternativa "a"- Verbo no plural.
Alternativa "c" -Alterou o tempo verbal de pretérito perfeito do indicativo para futuro do presente
do indicativo.
Alternativa "d" - Acrescentou-se o verbo ter
para transpor a voz passiva para a ativa? Nunca! Retira-se o verbo ser.
Alternativa "e"- Além do erro na concordância
(verbo no plural}, o tempo foi alterado. Questão fácil.
43. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 20/2011}
Q ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, afirma que os ganhos da produtividade na
pecuária ~ liberar terras suficientes para
dobrar a área plantada com alimentos.

O emprego da forma verbal grifada acima indica,
considerando-se o contexto,
{A) certeza que conSolida a afirmativa feita.
(B) ação habitual e repetitiva, em relação à pecuária.
(C) fato histórico, constante no tempo.

média, a produtividade da agropecuária brasileira ainda está distante de alcançar seu pleno
potenciaL
{B) Grosso modo, as pastagens brasileiras possuem
uma unidade animal por hectare.

(C) Para isso, terá dois caminhos.
{O) ... esse investimento muitas vezes não se justi-

fica do ponto de vista estritamente econômico.
(E) "Além disso, o Brasil ainda pode aumentar muito

a produtividade de grãos, como o milho, o trigo
e o feijão", afirma.

Alternativa "a": correta - Tenha e domine
estão conjugados no presente do subjuntivo e indicam ações hipotéticas, duvidosas.

Alternativa "b"- presente do indicativo.
Alternativa "c"- futuro do presente do indicativo.
Alternativa "d"- presente do indicativo.
Alternativa "e"- presente do indicativo.
45. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 24/2011) "hoje,
talvez não sejamos intrinsecamente mais belos do que
outras gerações" O verbo flexionado nos mesmos
tempo e modo em que se encontra o grifado acima
está também grifado na frase:

(A) Na sociedade moderna sempre haverá expectativa de que nos considerem atraentes.

(0) realidade a ser confirmada num futuro imediato.

(B) Vestida de modo atraente, ela tentava despertar
mais admira-ção naquele encontro.

(E) hipótese, a partir de certa condi-ção implicita.

(C) Todos imaginavam que estivessem devidamente

preparados para a reunião festiva.

Alternativa "e": correta- Poderia está no futuro
do pretérito do indicativo e indica condição, hipótese. lembre-se de que normalmente vem acompanhado pelo pretérito imperfeito do subjuntivo.

(D) O ideal de beleza se altera no decorrer das épocas, fato atestado em muitas obras d~ arte.
(E) Para nos sentirmos bem, é necessário cultivar
certas qualidades, como a simpatia.

Alternativa "a"- O presente do indicativo indicaria a ação.

Alternativa "b"- O presente do indicativo indicaria a ação.

Alternativa "a": correta - Seiamos e considepresente do subjuntivo

~ estão conjugados no

e indicam ações duvidosas.

: z4o

1

Alternativa "b" - pretérito imperfeito do indicativo.

Alternativa "c" - pretérito imperfeito do subjuntivo.
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(E) Organizações não governamentais internacionais apontam a exploração da madeira como
uma das maiores ameaças ao bem-estar dos
povos indígenas da região.

Alternativa "d"- presente do indicativo.
Alternativa "e"- infinitivo pessoal: não indica
tempo. Usado para indicar finalidade (é necessário
cultivar certas qualidades para quê?).
46. {FCC- Técnico Judiciário- TRT 14/2011) "uma
observação mais atenta das fotos deixou evidente" O
verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o
grifado na frase acima está em:
(A) ... que estaria até hoje...
(8) A exploração da madeira(... ) carece de fiscaliza·

ção ..

(C) •.. vivendo de forma primitiva ...

Alternativa "e"- Correta.
O Nota da autora: Re!embrando!

I
I

Para transpor a oração da voz ativa para a passiva,
é necessário inserir o verbo ser no mesmo tempo em
que está o verbo principal da voz ativa e colocar esse
mesmo verbo principal da ativa no particípio. Certo?
Para transpor da voz passiva para ativa, retire
o verbo ser e coloque o verbo principal no mesmo
tempo em que está o ser na passiva.
Atente-se sempre à concordância entre sujeito e
verbo, pois os termos são, obrigatoriamente, invertidos.

(D) ... provavelmente fugiram do território peruano.

A exploração da madeira é apontada por organizações não governamentais internacio,nais ..

(E) ... certamente são índios com um passado trau·
mático ...

apontam a exploração da madeira ..

Organizações

governamentais

internacionais

Alternativa "a" - Altera o sentido e há erro no
Alternativa "d": correta - Deixou e fugiram:
pretérito perfeito do indicativo.

Alternativa "a"- futuro do pretérito do indicativo.
Alternativa "b"- presente do indicativo.
Alternativa "c"- forma nominal: gerúndio.
Alternativa "e"- presente do indicativo.
47. {FCC - Técnico Judiciário - TRT 14/ 2011) "A
exploração da madeira( ... ) é apontada por organiza·
ções não governamentais internacionais como uma
das maiores ameaças ao bem-estar dos povos indi·
genas da região". Transpondo-se a frase acima para a
voz ativa, a frase resultante será:
(A) A exploração da madeira sendo uma das maiores
ameaças ao bem-estar dos povos indígenas da
região aponta organizações não governamentais internacionais.
(8) O bem-estar dos povos indígenas da região
apontam a exploração da madeira como uma
das maiores ameaças pelas organizações não
governamentais internacionais.
(C) A exploração da madeira aponta uma das maiores ameaças ao bem-estar dos povos indígenas
da região por organizações não governamentais
internacionais.
(D) Uma das maiores ameaças ao bem-estar dos
povos indígenas da região, pelas organizações
não governamentais internacionais, apontam a
exploração da madeira.

gerúndio sendo.

Alternativa "b"- Erro de concordância e sentido: o bem-estar apontam (aponta).
Alternativa "c" - Não é a exploração que
aponta, mas sim a organização.
Alternativa "d"- Erro de concordância e sentido: uma das maiores ameaças apontam (aponta).
48. (FCC - TRT 8'" Região - Técnico Judiciário Area Administrativa /2010) "Se amarão sem saber..."
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em
que se encontra o grifado acima está em:

(A) Ele pode esperar..
(8) que nada é pra já
(C) O Rio será...
{0) Deixei pra você
(E) O amor não tem pressa

Alternativa "c": correta - O verbo amar e o
verbo ser estão conjugados no futuro do presente
do indicativo.
Alternativa "a"- Pode: presente do indicativoesperar: infinitivo.

Alternativa "b"- t: presente do indicativo.
Alternativa "d" - Deixei: pretérito perfeito do
indicativo.

Alternativa "e"- Tem: presente do indicativo.

Verbo

49. (FCC - TRT 9" Região - Técnico Judiciário Area Administrativa /2010) "... que, segundo cientistas, a Terra registre 50 mil tremores todos os anos".
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em
que se encontra o grifado acima está na frase:
(A)

. que lembra o dos profetas religiosos.

(B) ... porque como carne.

(C) ... e esse número não esteja aumentado.
(D)

.. o acesso ao conhecimento era mínimo.

{E) ... e, por isso, teme.

Alternativa "c": correta- Registre: presente do
subjuntivo {ação duvidosa). I c) Esteja: presente do
subjuntivo.
Alternativa "a" -lembra: presente do indicativo.
Alternativa "b"- come: presente do indicativo.
Alternativa "d" - era: pretérito imperfeito do
indicativo (ação contínua).
Alternativa "e"- teme: presente do indicativo.

(C) condição para que uma situação se reaiize.
(0) certeza baseada nas estimativas apresentadas.
(E)

Alternativa "e": correta..:. Presente do subjuntivo: dúvida, hipótese.
Alternativa "a"- Seria o pretérito imperfeito do
indicativo {podia).
Alternativa "b" - Hábito é o presente do indicativo (pode).
Alternativa "c"- Condição: pretérito imperfeito
do subjuntivo (pudesse) ou futuro do pretérito do
indicativo (poderia).
Alternativa "d" -Certeza: presente do indicativo.
52. (FCC- Técnico- Area Administrativa- MPU/
2007) A frase que NÃO admite transposição para a

voz passiva é:
(A) Fiquei observando a construção caprichosa da

··-----------·----50. (FCC- TRT- 12a Região- Técnico Judiciário-

Area Administrativa /201 O) "Gilda de Mello e Souza
dizia que o Brasil é muito bom nas novelas". O verbo
flexionado nos mesmos tempos e modos em que se
encontra o grifado acima está em:
(A)

. explicava ela.

teia da aranha.
(B)

Os vegetarianos não fiquem aliviados.

(C) Tudo isso compõe uma trama de vida e morte.
{O)

Eu teria reservado um melhor arremate para esta
crônica.
natureza vai explicitando suas verdades o
tempo todo.

(E) A

(B) Novelas vivem de conflitos.

(C) Talvez por isso a democracia ~ão nos empolgue
tanto, no seu dia a dia.
(D) que deveriam existir nos dois ou mais lados em con-

corrência.
(E) Ma!i,eles são bons só na vida privada.

Alternativa "a": correta- Dizia e explicava: pretérito imperfeito do indicativo- ações contínuas.
Alternativa "b"- presente do indicativo.
Alternativa "c"- presente do subjuntivo.
Alternativa "d" -futuro do pretérito do indicativo.
Al~ernativa "e"-

hipótese provável da ocorrência de um fato.

presente do indicativo.

Alternativa "b": correta.
O Nota da autora: apenas admitem voz passiva
os verbos que pedem como complemento o objeto
direto, ou seja, verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos.
111>- Dica - Pará passar uma .oração da voz ativa
para a passiva analitica, acrescenta-se o verbo SER.

Para passar da passiva para a ativa, retira-se o
verbo SER.
Alternativa "a"- fiquei observando equivale a
observei {V.T.D.) = a construção ficou sendo observada por mim.
Alternativa "c"- V.T.D. =uma trama é composta.

51. {FCC -Técnico Judiciário- TRT 22/ 2010) ".
-mas esti~-se que esse número~ ser dez vezes
maior". O emprego da forma verbal grifada acima
il)troduz no contexto noção de
{A) situação passada, que se repete no presente.
(B) ênfase em um fato concreto e habitual.

Alternativa "d" - teria reservado equivale a
reservaria (V.T.D.) = um melhor remate teria sido
reservado.
Alternativa "e" - vai explicitando equivale a
explicita (V.T.O.) = suas verdades vão sendo expliCitadas.

•

•
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53. {FCC- Técnico- Área Administrativa - MPU/
2007) Está adequada a correlação entre os tempos e

os modos verbais na frase:
(A) Nenhum inseto acabaria aprisionado numa

teia, caso esta não tivesse sido tecida com tanto
engenho e arte.

"'•

(B) Os vegetarianos não deveriam alegar que não

matassem nada, apenas porque não viessem a
comer a carne dos animais.
{C) Se um inseto cair na teia, a aranha terá caminhado para ele com a segurança de quem sou-
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(A) O cronista dá a entender que jamais interveio
·
para libertar um inseto.
(B) Se não convisse matar para comer,\e. natureza..
não o determinaria.

(C) Nunca me aprouveu matar para comer; aguardo
que matem por mim.
{D) Se a natureza revesse sua principal lei, que tipo

de vida haveria?
{E) Se a vida não se compor com a morte, romper-se-á todo o equilíbrio.

besse o que fazer.
(O) Não costuma ocorrer aos ·que se insurgissem

contra a morte de animais que também os vegetais morreriam.

(E) O autor da crônica lamentara que não tenha um
melhor arremate para seu texto, uma vez que
desconheça as razões e os fins da natureza.

Alternativa "a": correta -Intervir é conjugado
como o verbo vir= inte:veio.

Alternativa "b": convir=:: vir: conviesse.
Alternativa "c": aprazer (agradar) no pretérito
perfeito do indicativo é aprouve.
Alternativa "d": rever""' ver: revisse.
Alternativa "e": compor= por: compuser.

Alternativa "a": correta.

.,._ Dica- Seria= tempos condicionais: pretérito

1.2.CESPE

imperfeito do subjuntivo- tivesse e futuro do pretérito do indicativo- acabaria.
-

Alternativa "b" - Não há correlação entre os
tempos e modos verbais. ·oeveriam futuro do
pretérito do modo indicativo; matassem: a forma
verbal correlata seria matam, no presente do indicativo; viessem a comer: a forma verbal correlata seria
comem, no presente do indicativo: Os vegetarianos
não deveriam alegar que não matam nada, apenas
porque não comem a carne dos animais.

Alternativa "c"- Inadequado o uso das formas
verbais terá caminhado, soubesse e fazer. Haveria
correlação adequada das formas verbais com cair da
primeira oração em: Se um inseto cair na teia, a aranha caminhará para ele com a segurança de quem
sabe o que faz. Caminhará: futuro do presente do
modo indicativo (terceira pessoa do singular); sabe:
presente do modo indicati·;o {terceira pessoa do
singular); faz: presente do modo indicativo (terceira
pessoa do singular).
Alternativa "d"- Não costuma ocorrer aos que
insurgem contra a morte de animais que também os
vegetais morrem.
Alternativa "e"·- O autor da crônica lamenta
que não tenha um melhor arremate para seu texto,
uma vez que descon~ece as razões e os fins da natureza.
54. {FCC- Técnico·- Area Administrativa- MPU/
2007) Todas as formas verbais estão corretamente
flexionadas n·a frase:

Trecho para o ítem.

Existem várias formas de punição para aqueles
que pratiquem assédio mora{, podendo essa punição recair tanto no assediador, quanto na empresa
empregadora que não caiba, ou que até mesmo
incentive o assédio, como ocorre, por exemplo, no
caso do assédio moral organizacional, decorrente
de políticas corporativas.
O empregador~ pelos danos morais
causados à vítima que tenha sofrido assédio em
seu estabelecimento, nos termos do artigo 932 do
Código Civil. Em caso de condenação, cabe à jus~
tiça do trabalho fixar um valor de indenização, com
o objetivo de reparar o dano. (...) Internet: <www.
' tstjus.br>(com adaptações).
55. (CESPE -Técnico Judiciário- Area Adminis~
trativa - TRT 17/2013) A forma verbal "responde",
empregada no presente do indicativo, sugere ação
que se repete no tempo, compatível com um texto
de lei.
( ) certo

{ ) errado

Certo- A ação se repete, a ideia é que o emprega~
dor sempre responde pelos danos morais. Leitor(a),
guarde esta dica muito exigida em provas recentes.
O PRESENTE DO INDICATIVO é empregado·

Verbo

243

1. quando se deseja retratar um fato ocorrido no
momento da fala ou da escrita, também chamado de
PRESENTE MOMENTÂNEO;

!

2. para expressar PROCESSOS HABITUAIS, regulares, ou que possuem validade permanente;

redução de 39% nos casos de roubo com-restrição
de liberdade, o famoso sequestro-relâmpago, ocorridos entre 1. o de janeiro e 31 de agosto deste ano, em
comparação com o mesmo período do ano passado
-foram 520 ocorrências em 2012 e 316 em 2013.

3. para nari'arfatos passados, de modo a conferir-lhe atualidade; chamado de PRESENTE HISTÓRICO:
Morre, em 13 de agosto de 2014, o economista, político brasileirc, ex-governador de Pernambuco, presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e candidato à Presidência da República nas eleições de 2014;

Em agosto deste ano, foram registrados 39
c11sos de sequestro-relâmpago em todo o DF, o que
dpresenta redução de 32% do número de ocorrências dessa natureza criminal em relação ao m2smo
mês de 2012, período em que 57 casos foram registrados.(...)

4. para relacionar-se ao ato de indicar um fato no
FUTURO PRÓXIMO, tido como uma realização certa:
Daqui a 2 meses você é aprovado;
S. para indicar ação delicada e familiar de pedir
ou ordenar algo, possui VALOR IMPERATIVO: Vê se
vocês estudam certc, sim?
Trecho para o ítem.

Uma legislação que tenha hoje 70 anos de
vigência entrou em vigor muito antes do lançamento do primeiro computador pessoal e do início
da histórica rel(olução imposta pela tecnologia digital. Isso não serra problema se esse não fosse o caso
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), destinada a regular um dos universos mais impactados
por esta revolução, o das relações trabalhistas.
Instituída por Getúlio Vargas para outro Brasil
-ainda agrário, com indústria e serviços incipientes -, a CLT tem sido defendida por sindicatos em
nó me da "preservação dos direitos do trabalhador':
Na vida real, longe das ideologias, a CLT, em
função dos custos que impõe ao empregador, é, na
verdade, eficiente instrumento de precarização do
próprio trabalhador.

O Globo, Editorial, 221812013 (com adaptações).
56. (CESPE- Técnico - MPU/2013) O emprego do
subjuntivo em Mque tenha" confere à informação um
caráter hipotético.
( ) certo

( ) errado

Certo- O modo subjuntivo possui caráter hipotético, duvidoso= que talvez tenh<J 70 anos.
Vale relembrar o sentido dos demais modos:
indicativo: certeza; imperativo: ordem ou desejo.
Trecho para o próximo item.

Balanço divulgado pelo Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) aponto

DF registra 316 ocorrências de sequestro-relâmpago nos primeiros oito meses deste ano. R7, 6/9!2013,
Internet: <http://noticias.rZcom>(com adaptações).
57. {CESPE - Agente de Polícia - DF/2013) A correção gramatical e o sentido da oração "Em agosto
deste ano, foram registrados 39 casos de sequestro-relâmpago em todo o DF" seriam preservados caso
se substituísse a locução verbal "foram registrados"
por registrou-se.
( ) certo ( ) errado

Errado- Em "foram registrados': a oração encontra-se na voz passiv<.: analítica e o·sujeito paciente

é apontado pela expressão "39 casos de sequestro
relâmpago", ou seja, o sujeito é plural. Transpondo
para a voz passiva sintética, o verbo deve permanecer no plural: registraram-se.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.

(... ) Antes, os quase cem tribur:ais do pafs funcionavam sem nenhuma coordenação, epouco- às
vezes, nada- se sabia sobre eles. Não havia certeza
sequer a respeito do total de 19 processos, jufzes e
recursos. A partir da elaboração de relatórios como o
Justiça em Números, o CNJ pôde, por exemplo, criar
metas para desatar os nós da justiça brasileiro. Uma
delas, de 2009, previa o julgamento de todos os processos distribuídos antes de 2006. Identificaram-se
quase 4,5 inilhões de casos; 90% deles já foram julgados. Folha de S. Paulo, Editorial, 7/4/2013, adaptado).
58. (CESPE- Técnico-Administração-MPU/2013)
Prejudica-se a correção gramatical do texto ao se
substituir "Identificaram-se" por Foram identificados.
( ) Certo

( ) Errado

Errado.

Revisaço~-

,.... Dica:
1)

Voz passiva analítica: verbo ser+ particípio

2) Voz passiva sintética: verbo transitivo direto ou
transitivo direto e indireto+ se (pronome apassivador)
No texto: Identificaram-se 4,5 milhões de casos
V.T.D. +SE""' V.P. I sujeito

timentos que expandam a produção e contribuam
simultaneamente para o aumento de produtividade, como é o caso dos gastos com educação. É
dessa forma que são criadas boas oportunidades de
trabalho, geradoras de renda, de maneira sustentável. (0 Globo, Editorial, 12/7/2010, com adaptações).

--Jo

Transpondo para a passiva analítica: 4,5 milhões
de casos foram identificados --Jo SER+ partidpio
Em relação às ideias e estruturas linguísticas

do texto, julgue o item a seguir.

Com o objetivo de dpresentar boas práticas da
organiZação judicial e discutir os desafios e perspectivas do Poder Judiciário no atual cenário de
mudanças tecnológicas e organizacionais, acontecerá oseminário Atualidade e Futuro da AdministraçãodaJustiça, nos dias 11 e 12démarçode 2013, em
Porto Alegre. Oeventoseró organizado pelo Tribunal
Regional Federal da 4.a Região (TRF4) e pelo Instituto
Brasileiro de Administração do Sistema Judiciário.
O encontro terá a participação de ministros de
tribunais superiores, desembargadores, juizes, promotores, advogados, delegados, diretores de tribunais e professores universitários. Entre as palestras,
painéis e mesas-redondas estão programados
temas a respeito de gestão, informatização, correição virtual, paradigmas, meio ambiente, conciliação, comunicação, todos eles relacionados à justiça. (Internet: www.trt70Jus.br, com adaptações).
59. (CESPE- Técnico Judiciário- Administrativa
- TRT 10/2013) Como o texto trata de um evento
que ocorrerá no futuro, o emprego do presente do
indicativo em "estão" está em desacordo com as exi~
gências gramaticais de correlação entre os tempos e
modos verbais.
( ) Certo
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( ) Errado

60. (CESPE - Técnico - Área Administrativa MPU/2010) As formas verbais "expandam" e "contribuam" foram empregadas no modo subjuntivo porque estão inseridas em segmento de texto que trata
de fatos incertos, prováveis ou hipotéticos.

( ) Certo

Certo- Pode ser que os investimentos expandam e contribuam, não há certeza, por isso se usa o
verbo no presente do subjuntivo.
Atenção! A questão refere-se ao trecho
abaixo- Os impactos sociais da velhice

(...)Nós não estamos mais no mundo do trabalho estável, não temos mais o pleno emprego e
as relações de trabalho hoje passam pela flexibilização. E a tão falada flexibilização significa informalização. A nossa política social é toda ligada
ao trabalho. A Constituição de 1988 mudou um
pouco mas até então só tinha direito ao benefício
da previdência quem trabalhava. Era uma cidadania ligada ao trabalho e, não, ao benefício do trabalhador. E isso não é mais possível. Nós estamos
caminhando para um mundo sem trabalho. {Internet: www.techway.com.br, om adaptações).

--------- -----

61. {CESPE - Técnico do Seguro Social - INSS/
2008) Se o trecho "mudou um pouco" for substitufdo por modificou-se pouco, preservam-se as relações textuais e o sentido original do texto.
( ) Certo

Errado- O seminário acontecerá: evento futuro
em relação à data em que o texto foi escrito. O verbo
estar foi usado no presente por se referir a uma ação
que está ocorrendo no momento em que o texto foi
redigido e/oU lido.
Atenção! A respeito da organização
das estruturaslinguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
(..)

No lugar de alta carga tributária e estrutura de
impostos inadequada, o país deve priorizar inves-

( ) Errado

( ) Errado

Errado- Em primeiro lugar, houve alteração dos
vocábulos mudou para modificou; em segundo lugar,
passou-se a oração da voz ativa para a passiva sintética {verbo transitivo direto + se); em terceiro lugar,
alterou-se, também, a locução adverbial um pouco
por pouco. Alteram-se o sentido origirial do texto e as
relações textuais.
Atenção! A questão refere-se ao trecho
abaixo- Como nasce uma história.
(...)

Verbo
Desde o meu tempo de ginásio sei que se trata
de problema complicado, este do infinito pessoal.
Prevaleciam então ducis regras mestras que deveriam ser rigorosamente obedecidas. Uma afirmava
que o suieito sendo o mesmo impedia que o verbo
se flexionasse. Da outra infelizmente já não melembrava. (.. .) (Fernando Sabino. A volta por cimo. Rio
de Janeiro: Record, 1995, p. 137-140, com adaptações).

62. (CESPE - Técnico do Seguro Social - INSS/
2008) A regra gramatical enunciada pelo autor em
"Uma afirmava que o sujeito, sendo o mesmo, impedia que o verbo se flexionasse" aplica-se aos verbos
subir e descer no seguinte exemplo: Se os funcionários querem subir, não devem descer.
) Certo

) Errado

Alternativa "d"- Obtêm: deve concordar com o
sujeito plural materiais.
Alternativa "e"- Obtivessem= tivessem.

1.4. VUNESP
64. (Vunesp- Escrivão de Polícia- SP/2013) Assi-

nale a alternativa que completa respectivamente as
lacunas, em conformidade com a norma-padrão de
conjugação verbal.
Há quem acredite que alcançará o 5ucesso profissional quando ____ um diploma de mestrado,
mas há aqueles que ___ de opinião e procuram
investir em cursos profissionalizantes.
(A) obtiver ... divirgem
(8)

obter ... divergem

(C)

obtesse ... devirgem

Certo.

(D)

obter ... divirgem

O Nota da autora: Questão de verbo, análise

(E)

obtiver ... divergem

sintática e concordância.
Traduzindo a questão, considerada confusa por
muitos: o verbo deve concordar com o sujeito e, no
caso do enunciado, usaram-se dois verbos como
peguinha. Obtemos facilmente as seguintes formas:
os funcionários (sujeito plural) querem subire os funcionários {sujeito plural) devem descer. A concordância está correta. É apenas isso.

Alternativa "e": correta
Obter"" ter- ob~iver (futuro do subjuntivo). Eliminadas b, c e d.
divergir= divergem {presente do indicativo). Eliminada a.

-------

1.3. CESGRANRIO

----------

63. (CESGRANRIO - Técnico Bancário-Banco da
Amazônia/2013) O verbo obter está empregado de
acordo com a norma~ padrão em:

·-------

65. (Vunesp- Escrivão de Polícia- SP/2013) Assinale a alternativa cuja forma verbal em destaque
expressa uma hipótese.
{A) Já eu, dono do imóvel ultrapassado, adotei o
livro digitaL

(A) Quando eles obterem êxito, a situação da Amazôpia melhorará bastante.

(B) Porque cada vez menos gente armazena em
casa seus arquivos digitais.

(B) A manifestação dos representantes da Amazônia
legal obtêm bons resultados.

(C) Como na faixa de Gaza, o cessar-fogo tem curta

(C) Caso obtenham novos recursos, a.s cadeias produti-vas continuarão proliferando.

(D) Sem livros físicos, sem COs, os arquivos digitais
ficariam perdidos na nuvem isolada.

(D) Na floresta, obtém-se materiais para diversas
pesquisas científicas.

(E) Mas, hoje, tudo mudou.

(E) Seria necessário que os empresários obtessem
licença para atuar nessa área.

AltQI'.oativa correta: letra "c" - Obter vem do
verbo ter= tenham e obtenham.
Alternativa "a"- Obtiverem.
Alternativa "b"- Obtém: deve concordar Cóm o
sujeito singular a manifestação.

duração.

Alternãtiva "d": correta -Verbo no futuro do
pretérito do indicativo: ação condicional, hipotética.
Alternativa "a" - Pretérito perfeito do indicativo: ação finalizada.
Alternativa "b" - Presente do indicativo: ação
habitual.
Alternativa "c" - Presente do indicativo: a'ção
habitual.

,,.•
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Alternativa "e" - Pretérito perfeito do indica-

tivo: ação finalizada.

--~--~--~

--- - - - - - - - · · - -

redigido em conformidade com a norma-padrão da
língua portuguesa.
{A) Nos EUA e na Europa, caso as pessoas se sintam
ofendidas por uma biografia, processam o autor
caso queiram ..

"··---

(D) brincadeiras do narrador com a situação.
(E) sugestões dos transeuntes ao narrador.

,.,_

66. (Vunesp- Investigador de Polícia- SP/2013)
Assinale a alternativa em que o período "Nos EUA e
na Europa, se alguém se sente ofendido por uma biografia, processa o autor se quiser" está corretamente

1
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Alternativa "b": correta -A maioria dos verbos
está no futuro o pretérito do indicativo que indica
condição, isto é, hipóteses.
Alternativa "a"- Não evoca o passado.
Alternativa "c"- Não há possibilidade.
Alternativa "d"- Não brinca.
Alternativa "e"- Não são sugestões.

(B) Nos EUA e na Europa, caso as pessoas se sentirem ofendidos por uma biografia, processa-se o

autor caso quererem ..

1.5. UFF

(C) Nos EUA e na Europa, caso as pessoas se sente

ofendidas por uma biografia, processa o autor
caso se quer. ..
(0} Nos EUA e na Europa, caso as pessoas se sintam
ofendido por uma biografia, processam~se o
autor caso se quer..
(E) Nos EUA e na Europa, caso as pessoas se sentem
ofendido por uma biografia, processam o autor
caso querem ..

Alternativa "a": correta
O Nota da autora: Questão de verbo e concor~
dância.
Caso se sintam e as pessoas processam.
Erros:

Alternativa "b"- sentirem e processa-se.
Alternativa "c"- ... se sente e processa.
Alternativa "d"- ofendido= ofendidas, processam-se= processam.

Alternativa "e" - ... se sentem = se sintam,
ofendido= ofendidas.

67. (Vunesp- Investigador de Polícia- SP/2013)
No trecho:

O bicho·esta'va perto. la atacar-me a barriga da
perna? Passou-me peta cabeça o grave da situação.
Que seria de mim, atacado por um cão feroz numa
via deserta, em plena madrugada, na cidade estranha? Como me arranjaria? Como reagiria? Como
lutar contra o monstro, sem pedra nem pau, duas
coisas tão úteis banidas pela vida urbana?
As orações interrogativas indicam as

Texto para a próx!ma questão.
(. ..)

Um programa como esse pode ser iniciado de
imediato, mas démora a ser implementado em todo
o país, sobretudo por.falta de recursos humanos em
quantidade. A solução é executá-lo por cidades.
Pode-se imaginar que o novo quadro incoroora[jg cem mil professores a cada ano, sendo !atados
em 10 mil escolas, em 250 cidades de porte médio,
atendendo cerca de três milhões de alunos. A revofução se faria de imediato nessas cidades, e em todo
o Brasil levaria 20 anos. Ao longo desse período, o
novo sistema de escolas federais iria substituindo o
sistema tradicional municipal ou estadual. Ao final
de 20 anos o custo total estaria em 6,4 do PlB.
Esta revolução foi iniciada no final de 2003, em
28 pequenas cidades, e interrompida antes mesmo
de ser implementada. A posse de um novo ministro
pode ser o momento para iniciar a execução dessa
proposta que em 2003 recebeu o nóme de Escola
Ideal. Com ela, contaremos todos com uma educaçãO de base qualificada e teremos a possibilidade de
um sistema de ensino superior de qualidade, no qual
as vagas sejam disputadas sem discriminação social
em vez de oferecidas com discriminação social.
Teríamos o bom efitismo, intelectual, com a mesma
chance para todos, como no futebol. Esem mentira.
(BUARQUE, Cristovam. O Globo: 28/01/2012)

68. (UFF - Inspetor de Polícia - RJ/2012) Com o
emprego do futuro do pretérito- ~incorporaria", "se
faria", "levaria", "teríamos", o autor sinaliza qu_e se
deve entender o conteúdo das respectivas proposições como:

(A) evocações do passado do narrador.

{A) necessário.

(B) hipóteses levantadas pelo narrador.

(B) possível.

{C) possibilidades de o narrador atacar o bicho.

(C) facultativ().

Verbo

(0) certo.
(E) obrigatório.
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indicado, de significação mais específica, altera fundamentalmente o sentido do enunciado é:
(A) "aquelas ruas e construções, em tempos remo-

Alternativa "b": correta- Nas proposições que
contêm as formas verbais citadas, o futuro do pre~
térito está sinalizando afirmações condicionadas a
fatos que deveriam ter sido realizados e que talvez
não se realizem no futuro.

tos, já foram habitat das camadas pobres daquelas regiões" /constituíram.
(B) "essa ppssibilidade pode ser perfeitamente viabi!izad~" /resultar.

Alternativa "a"- Não é necessário.

(C) "é surpreendente verificar a existência de soluções criativas na produção do espaço construído" I parece.

Alternativa "c"- Não é facultativo.

(0) "a vivência dessas pessoas{ ... ) é o melhor cami-

Alternativa "d" - Impossível ser certo, pois é
tempo condicional.

Alternativa "e"- Não é obrigatório.
69. (UFF -Inspetor de Polícia- RJI2012) Evidencia-se a noção de que é indubitável o conteúdo da
proposição: YEias fracassarão como construtoras de
conhecimento de alto nível", com a substituição de
YEias fracassarão" por:
(A) Elas poderão fracassar.
(B) Decerto elas vão fracassar.
{C) Elas deverão fracassar.

(D) Elas tendem a fracassar.
(E) Creio que elas fracassarão.

Alternativa "b": correta- O emprego da forma
verbal fracassarão indica um futuro em caráter imperativO, Q que dá à proposição a noção de que é indubitável: não deixa dúvida, portanto, decerto elas vão
fracassar: o advérbio decerto está no sentido de certeza (sem dúvida).
Alternativa "a" - A forma verbal composta
poderão fracassar traz o auxiliar no futuro do presente (poderão) +infinitivo (fracassar) indica noção
de probabilidade para o fracassa, incerteza sobre
incerteza no futuro.
Alternativa "c" - O auxiliar deverão no futuro
do presente+ infinitivo (fracassar) indica obrigação
de fracassar.
Alternativa "d" -Auxiliar (tendem) presente do
indicativo+ infinitivo (fracassar): indica que há probabilidade de se encaminharem para o fracasso.

Alternativa "e"- A forma verbal creio traduz a
ideia de que a primeira pessoa do presente do indicativo (eu) imagina, presume, julga que elas fracassarão (futuro do subjuntivo= probabilidade).
70. (UFF -Inspetor de Polícia- RJI2012) A alternativa em que a substituição do verbo "ser" pelo verbo

nho para a adequação espacial dessas comuni·
dades" I revela-se.
(E) "Ignorar o fato de que a favela faz parte da cul-

tura carioca há mais de um século é negar a sua
preexistência" /implica.

Alternativa "c": correta~ Altera o sentido que
difere do verbo ser: a) é surpreendente verificar a
existência de solução: está caracterizando, qualificando a verificação da existência de solução (afirmação}; b) parece surpreendente= é quase surpreendente, não chega a surpreender.
Alternativa "a" - A substituição do verbo ser
(foram) por constituíram não altera o sentido do
enunciado: (já) foram I constituíram= formas verbais
no pretérito perfeito do indicativo= fato já concluído
e acabado em época passada.

Alternativa "b" - Pode ser I pode resultar ambas as formas verbais compostas, no infinitivo
impessoal expressam uma ideia vaga da viabilidade
da realização. Pode ocorrer a substituição sem alterar
o sentido do enunciado.
Alternativa "d"- Ações reais, certas.
Alternativa "e"- Ações reais, certas.
71. (UFF- Inspetor de Polícia- RJI2012) Há ERRO
quanto à flexão do verbo destacado em: "não parece
impossível ANTEVER um futuro semelhante para as
favelas cariocas" no seguinte contexto oracional:
(A) Quando se antever um futuro semelhante para
as favelas.
(B) Tão logo se anteveja u·m futuro semelhante para
as favelas.
{C) Caso se anteveja um futuro semelhante para as

favelas.
(D) Após se antever um futuro semelhante para as
favelas.
(E) Se se antevir um futuro semelhante para as favelas.
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Alternativa "a": correta - Há erro: antever ~
verbo conjugado como o ver - terceira pessoa do
singular, no futuro do subjuntivo: vir - quando se
antevir {futuro do subjuntivo) expressando ação
futura temporal.
Alternativa "b" - forma verbal no presente do
subjuntivo- expressa ação subordinada a outra, traduzindo possibilidade, suposição temporal: tão logo.
Alternativa "c"- expressa ação subordinada a
outra, traduzindo poss'1bilidade, suposição condkional: caso se.
Alternativa "d"- infinitivo impessoal: exprime
ideia vaga da ação verbal.
Alternativa "e"- futuro do subjuntivo: exprime
ação futura condicional.

1.6.UNEMAT
72. (UNEMAT - Investigador de Polida - MT/
2010) Considerando as flexões verbais nos enunciados e considerando a formalidade da língua, assinale
a alternativa correta.
{A) A polícia federal não interviu no caso da guerrilha urbana, porque entendeu não se• de sua
competência.
(B) Se este verão trazer mais chuvas, teremos novas
enchentes Brasil afora.
{C) Em qualquer ramo da atividade humana, sempre
houveram bons e maus profissionais.
{D} Especialistas recomendam que respeitemos a
natureza se não quisermos legar desastres irreparáveis a nossos filhos.
{E) A adoção de políticas mais severas em Nova
Iorque reteu a onda de crimes que assolava a
cidade.

Alternativa "d": correta - Recomendam: terceira pessoa do plural {eles)- presente do indicativo;
respeitamos: primeira pessoa do plural {nós) ~ presente do subjuntivo; quisermos: primeira pessoa do
plural {nós) -futuro do subjuntivo; legar: infinitivo.
Alternativa "a"- o verbo intervir é conjugado
como verbo vir= a polícia não interveio: terceira pessoa do singular, presente do indicativo.

Alternativa "e" - reteve: o verbo reter é derivado do ter e segue o mesmo paradigma deste: teve
I reteve"' terceira pessoa do singular, pretérito per~
feito do indicativo.

1.7.UFMT
73. (UFMT- Escrivão de Polida- MT/2010) O uso
dos verbos, quanto à conjugação, tempo ou modo,
está correto em qual das alternativas?
(A) A empresa iria destinar mais recursos para problemas relacionados ao meio- ambiente se houver melhores incentivos financeiros.
(8) A empresa destinará mais recursos para problemas relacionados ao meio-ambiente se houverem melhores incentivos financeiros.

(C) A empresa irá destinar mais recursos para problemas relacionados ao melo-ambiente se have~
rem melhores incentivos financeiros.
{D) A empresa destinará mais recursos para 'problemas relacionados ao meio-ambiente se houvessem melhores incentivos financeiros.
(E) A empresa vai destinar mais recursos para pro~
blemas relacionados ao meio- ambiente se houver melhores incentivos financeiros.

Alternativa "e": correta- Todas as formas verbais
estão corretas quanto à conjunção, tempo e modo: vai
destinar -locução verbal (verbo principal+ infinitivo),
terceira pessoa do singular, no presente do indicativo
(sujeito: a empresa). Se houver: forma verbal (condicíonal) no futuro do modo subjuntivo- o verbo haver, no
sentido de existir é impe~soal e fica no singular.
Alternativa "a" - Iria destinar está incorreto
- futuro do pretérito do modo indicativo não concorda com a forma se houver {futuro do subjuntivo
que expressa ação vindoura).
Alternativa "b" - Se houver - o verbo haver,
quando impessoal {o::: existir) concorda no singular.
Alternativa "c"- se houver (futuro do subjuntivo).
Alternativa "d" - A forma verbal destinará,
futuro do presente do modo indicativo, leva a forma
verbal da segunda oração para o futuro do modo
subjuntivo: se houver {condicional).

1.8.ACP

Alternativa "b" - se este verão não trouxer: ter~
ceira pessoa do singular, no futuro do subjuntivo.

Trecho para a próxima questão.

Alternativa "c" - Sempre houve bons e maus:
o verbo haver quando é sinônimo de existir fica no
singular; já o verbo existir concorda com o sujeito:
sempre existiram bonS e maus.

O PORTUGUtS EM DEBATE
(...)

Verbo

Mal amparado por escolas que se evadem a
qualquer menção à análise sintática, o brasileiro
nem sempre sabe onde buscar régua e compasso
para disciplinar a língua que fala. O português é
uma entidade dindmica, continuamente alterada
e enriquecida por novas gírias, expressões, palavras importadas, mas essa fluidez náo faz dela
um território sem leis. As gramáticas devem cumprir o papel do esclarecimento do que é correto
ou não na escrita, a exemplo da obra de Evanildo
Bechara. A fala, porém, admite muitas construções que seriam aberrantes na página impressa.
"Vou no médico" é a forma mais comum, em conversas informais, ainda que o correto seja "vou
ao médico". O que é preciso é achar o equf11brio,
mesmo nas diferenças de registro: um adolescente
não pode empregar com os avós os mesmos termos
que utiliza nas baladas com sua turma.
No Brasil, a gramática da língua oral foi alvo
de um estudo pioneiro em 1969, quando o linguista
Nelson Rosso, da Universidade Federal da Bahia,
desenvolveu o projeto Norma Urbana Cu/ta (Nurc).
O trabalho, feito em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto
Alegre, Salvador e Recife, resultou em 1500 horas-de
gravações de discursos formais, entrevistas e_ diálogos envolvendo profissionais graduados de diversas áreas. As transcrições servem, ainda hoje, como
base de estudo para teses e artigos. Recentemente,
o linguista Ata/iba de Castilho, um dos coordenadores do Nurc, lançou uma obra de fôlego, baseada
nesse material de análise. Sua Nova Gramática do
Portugués Brasileiro apresenta um recurso inovador
em relação aos similareS tradicionais: a análise sintática é feita sobre frases presentes no cotidiano do
leitor. Essa aproximação com a realidade estimula
a observação dos recursos da língua no dia a dia nas conversas, nas novelas, nos noticiários. Ou seja,
seu livro é uma ferramenta excelente não apenas
para aprender a língua, mas também sobre ela.
Nas últimas décadas, por força da urbanização, o fosso que separava a fala culta da "popular''
tem se estreitado. Em meados do século passado,
por exemplo, "a gente" náo era aceito como um
equivalente de "nós". Hoje, é uma forma perfeitamente apropriada. "NósH ganhou certo ar forfnal.
"De terno e gravata, o reunião é conosco. De bermuda e chinelo, pode falar com a gente mesmo:
brinca o professor de português Sérgio Nogueira.
''l1 gente fomos", é cloro, continua sendo o que
sempre foi: um solecismo. (... )(Jerônimo Teixeira e
Daniela Macedo. Texto adaptado da Revista Veja,
11 de agosto de 2010.)

(A) admite.

(B) seriam.

(C) lançou.
(D) separava.
(E) continua sendo.

Alternativa "d": correta - Separava: pretérito
imperfeito do modo indicativo, refere-se a uma
época anterior ao momento presente, mostrando
a grande distância que era presente no passado: o
fosso que separava a fala culta da popular {presente,
então, no passado).
Alternativa "a"- Admite: forma verbal no presente do indicativo- admite hoje.
Alternativa "b"- Seriam: form3 verbal no futuro
do pretérito do indicativo refere-se a uma ação hipotética futura com relação ao fato passado {aberração), incluindo uma condição: o que é no presente,
se acontecesse naquele tempo {passado) seria ..
Alternativa "c"- Lançou: forma verbal no pretérito perfeito do modo indicativo, referindo-se a um
fato passado, já concluído- não faz uma descrição
para tlansporte mental à época passada: ...o linguista Ataliba de Castilho( ... ) lançou uma obra ...
Alternativa "e"·- Continua sendo: a locução verbal não remonta ao passado, mas indica uma situação contínua, através do gerúndio (sendo), que ainda
acontece hoje.
75. (ACP- Escrivão de Polícia- RS/2010) Qual das
alternativas abaixo apresenta a correta transformação de voz da frase ~as gramáticas devem cumprir o
papel do esclarecimento do que é correto ou não na
escrita?"

{A) O papel do esclarecimento do que é correto ou
não na escrita pode ser cumprido por gramáticas.
{8) O papel do esclarecimento do que é correto ou
não na escrita é cumprido por gramáticas.
(C) O papel do esclarecimento do que é correto ou não
na escrita deve ser cumprido pelas gramáticas.
{D) O papel do esclarecimento do que é correto ou
não na escrita deve ser cumprido por gramáticas.
(E) Devem-se cumprir o papel do esclarecimento do
que é correto ou não na escrita com gramáticas.

_,

74. (ACP- Escrivão de Polícia- RS/2010) A forma
verbal empregada para indicar o transpoi"te mental
a uma época passada e a descrição do que e(a então
presente é

Alternativa "c": correta
1}

Encontrar o objeto direto: o papel do esclarecimento;

2} Inverter a ordem e acrescentar o verbo ser no
mesmo tempo do verbo principal da voz ativa:

.,

•
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o papel do esclarecimento deve ser cumprido.

Feito!

Alternativa "a"- Altera o verbo.
Alternativa "b"- Altera o verbo.
Alternativa "d"- Peguinha! Faltou o artigo a do
sujeito da voz ativa.
Alternativa "e"- Voz passiva sintétiCa.
76. (ACP- Inspetor de Polícia- RS/2010) Caso se
modificasse o tempo do primeiro verbo no trecho
"Qualquer dia é dia de palavrão. Ele é necessário e

insubstituível, como disse o sociólogo Gilberto Freyre"
para a sua forma no pretérito imperfeito, as frases
que daí resultariam seriam as da alternativa:
(A) Qualquer dia foi dia de palavrão. Ele foi necessá-

rio e insubstituível, como disse o sociólogo GH-

berto Freyre.
(B) Qualquer dia foi dia de palavrão. Ele era necessário e insubstituível, como disse o sociólogo Gil-

berto Freyre.
(C) Qualquer dia era dia de palavrão. Ele é necessá-

rio e insubstituível, como dissera o sociólogo Gilberto Freyre.
(O} Qualquer dia era dia de palavrão. Ele era neces-

sário e insubstituível, como disse o sociólogo Gilberto Freyre.
{E) Qualquer dia fora dia de palavrão. Ele fora necessário e insubstituível, como disse o sociólogo Gilberto Freyre.
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(O} Coibiram, pela censura do regime militar, a moda
no Brasil.
(E) A censura do reg1me m1htar co1b1u a moda no
Brasil.
'·""
·-

Alternativa "e": correta- A oração está nà voz
analítica (ser + particípio), transpondo para a voz
ativa, retira-se o verbo ser: censura do regime militar
coibiu a moda no Brasil.
Alternativa "a"- Continua na voz passiva.
Alternativa "b"- Altera o sentido.
Alternativa "c"- Continua na voz passiva.
Alternativa "d" - Retirou-se o agente
siva.

qa

pas·

1.9. CONSULPLAN
78. {Consulplan- Técnico Judiciário -Área Administrativa- TRE- MG/2015) No trecho ''Para os cargos do Poder Executivo.(Presidente, Governadores e
Prefeitos), pode haver segundo turno, a ser realizado
no último domingo de outubro.", a forma verbal
"pode haver" exerce o valor semântico de
A) dúvida.

8) hipótese.
C) condição.
D) consequência.

Alternativa "b" ~ Pretérito perfeito do indicativo.

O Nota da autora: Hipótese é possibilidade de
(alguma coisa que independe de intenção humana
ou causa observável) acontecer; chance, opção.
Dúvida é incerteza entre confirmar ou negar um julgamento ou a realidade de um fato.

Alternativa "c" ~ Pretérito imperfeito no primeiro caso, mas usou-se presente no segundo caso e
por isso é descabida a alternativa.

Alternativa correta: letra "b"- Podehaverequi·
vale a deverá havere indica hipótese. Poder é possuir
a caPacidade ou a oportunidade de.

Alternativa "d": correta ~ Pretérito imperfeito
indica ação contínua, prolongada"" era; como disse.
Alternativa "a"- Pretérito perfeito do indicativo.

Alternativa "e"- Pretérito mais-que-perfeito do
indicativo.
77. {ACP ~Inspetor de Polícia- RS/2010) Qual das
alternativas abaixo apresenta a correta transformação de voz da frase ~No. Brasil, a moda foi coibida pela
censura do regime militar."?

{A) A moda foi, no Brasil, coibida pela censura do
regime militar.
{B) O Brasil coibiu a moda da censura no regime militar.
{C) No Brasil, a moda foi sendo censurada no regime

militar.

Alternativa "a"- Não é incerteza.
Alternativa "c"- Não cabe "se" ou "caso".
Alternativa "d" - para haver consequência
{efeito), é necessário ter causa e não há.
79. (Consulplan- Técnico Judiciário- Área Admi~
nistrativa ~ TSE12012) Experimente, porém, sacar a
carteira ... Assinale a alternativa em que a alteração
da estrutura anterior tenha sido feita observando
correta relaÇão entre pessoas do discurso e formas
verbais.
A) Experimentes, porém, sacar tua carteira ...

Verbo
8)

Experimenta, porém, sacar tua carteira ...

C)

Experimentais, porém, sacar vossa carteira ...

D) Experimenteis, porém, sacar vossa carteira
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menta, tu experimentas (menos o "s": experimenta a
tua carteira). Note que o pronome possessivo destacado é da segunda pessoa do singular.
Tabela para entender melhor:

O Nota da autora: avalia-se a uniformidade de
tratamento entre a segunda pessoa (tu, vós) e a terceira (você). Questão de verbo e concordância.
Alternativa correta: letta ''b"
-Experimente (você): a terceira pessoa do imperativo afirmativo é retirada do presente do subjuntivo
=que eu experimente, que tu experimentes, que ele
experimente.
-Experimenta (tu): a segunda pessoa do imperativo afirmativo é retirada do presente do indicativo
sendo obrigatória a supressão do "s" "" eu experi-

Alternativa "a"- Na segunda pessoa do singular (dica: pronome possessivo ,.,tua"), é obrigatório
suprimir o "s": experimenta.
Alternativa "c"- Na segunda pessoa do plural
(dica: Pronome possessivo "vossa"), é obrigatório
suprimir o "s": experimentai.

Alternativa nd" - Experimenteis só pode ser
usado no imperativo afirmativo- segunda pessoa do
plural: não exp~rimenteis vós.

1.

Conjugue o verbo no presente do indicativo;

2.

Conjugue no pr· 1 ~sente do subjuntivo;
I
Monte o imperativo afirmativo {sem a primeira
pessoa) com as segundas pessoas do presente do indicativo menos o "s~: experimenta,
experimentai; as outras pessoas são retiradas
do presente do subjuntivo e não há alteração
alguma;

3.

4. O imperativo negativo é retirado inteiro do presente do subjuntivo e não pode ser alterado,
apenas acrescente o advérbio de negação.
Simples, não é?

Enquanto o carro geme em curvas que já nem

poderíamos qualificar como· "cabeças de alfinete", de tal modo se sucedem em espiral, por entre
um nevoeiro que imita a alta montanha de outros
climas, posso examinar à vontade as árvores e as
plantas estendendo-se perante o meu olhar como
espécimes de museu.
(Adaptado de: LEVI-STRAUSS, Claude. Tristes
Trópicos. Coimbra, Edições 70, 1979,p. 82-3)

2. NÍVEL SUPERIOR

80. {FCC ~ Analista Judiciário - Area Administrativa - TRF 3!2016) A alteração da voz do verbo

2.1.FCC

poder, nas duas vezes em que ocorre, deverá resultar
nas seguintes formas, respectivamente:
(A) se poderia -se pode

Trechos para responder às questões.
Depois que se tinha fartado de ouro, o mundo
teve fome de açúcar, mas o açúcar consumia escravos. O esgotamento das minas - que de resto foi
precedido pelo das florestas que forneciam o combustível para os fornos -, a abolição da escravatura e, finalmente, uma procura mundial crescente,
orientam São Paulo e o seu porto de Santos para
o café. De amarelo, passando pelo branco, o ouro
tornou-se negro. (. ..)

(B) poder-se-ia- podem-se
(C) poderiam-se- pode-se
(O) se poderiam- podem-se
(E) se poderiam -se pode

Alternativa correta: letra "d"
O Nota da autora: Questão de vozes verbais e
colocação pronominal.
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1.

No texto, voz ativa: o carro geme em curvas que
já nem poderíamos qualificar;

Voz passiva analítica (verbo SER+ particípio): curvas que já nem poderiam ser qualificadas;
Passiva sintética (verbo + SE): Curvas que já se
poderiam qualificar. O advérbio de tempo "já" atrai o
pronome oblíquo e torna a próclise obrigatória.

2. No texto, voz ativa: posso examinar à vontade as
árvores e as plantas.
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-o açúcar consumiria escravo= mantém a ideia
condicional; verbo no futuro do pretérito do indicativo.

DICA de tempos compostos
Pretérito mais-que-perfeito do indicativo e pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo expressam um fato ocorrido antes de outro fato
já terminado. São usados para evidenciar melhor o
tempo já passado: tinha fartado e tivesse fartado.
Erros:

Voz passiva analítica: as árvores e as plantas
podem ser examinadas por mim;

Alternativa "a"- Tempo simples (não evidencia

Passiva sintética: Podem-se examinar as árvores e as plantas.

o tempo passado); não cabe o futuro do presente do
indicativo; não cabe o tempo composto.

Erros:

Alternativa "a" - verbo no s·mgular, nos dois
casos; pródise (pronome antes do verbo).
Alternativa "b" - não pode ocorrer mesóclise
por haver palavra atrativa.

Alternativa "b"- Tempo simples (não evidencia
o tempo passado); não cabe o pretérito mais-que-perfeito do indicativo, nos dois casos.
Alternativa "c"- Não cabem todos os verbos na
forma composta (verbo auxiliar: ter/haver+ particípio).

Alternativa "e"- o segundo verbo está no singular- erro de concordância.

Alternativa "d" - Tenha fartado também é
tempo composto (pretérito perfeito do subjuntivo)
e indica desejo de que algo já tenha ocorrido. Assim
sendo, anula a existência da conjunção "caso" no início do período.

81. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRF 3/2016) Mantendo-se a correlação verbal

82. (FCC- Analista Judiciário - Area Administrativa- TRF 3/2016) A frase que NÃO admite transpo-

na primeira frase do texto, a substituição de Depois
que por "Caso", acarretará as seguintes mudanças
nas formas verbais:

sição para a voz passiva encontra-se em:

Alternativa "c" - próclise obrigatória; verbo no
singular.

(A) fartasse- terá- iria consumir
(B) fartara- tivera- consumira

(C) teria fartado- teria tido -teria consumido

(A) .•. o acesso das obras a um status estético que as
exalta.

(B) ... elas protestam contra os fatos da realidade, os
poderes ...

(0) tenha fartado-terá -consum·1rá

(C) Muitas obras antigas celebram vitórias militares e
conquistas ..

(E} tivesse fartado- teria- consumiria

{D) O museu, por retirar as obras de sua origem ...
(E) ••• a crítica mais comum contra o museu apresen-

ta-o ...
Alternativa correta: letra "e"
O Nota da autora: comparemos os trechos.
Depois que se tinha fartado (tempo composto:
pretérito mais-que-perfeito do indicativo) de ouro,
o mundo teve (pretérito imperfeito do indicativo)
fome de açúcar, mas o açúcar consumia (pretérito
imperfeito do indicativo) escravos.

-Caso"" condição;
-tivesse fartado= tempo composto: pretérito
mais-que-perfeito do subjuntivo- verbo auxiliar no
pretérito imperfeito do subjuntivo e indica condição;
-o mundo teria= futuro do pretérito do indicativo: tempo condicional. Usado para acompanhar o
pretérito imperfeito do subjuntivo (tivesse);

Alternativa correta: letra "b"- Protestam contra algo: verbo transitivo indireto não admite transposição para a voz passiva.
DICA- Para haver voz passiva, é necessário haver
objeto direto na ativa.

Alternativa "a"- Elas são exaltadas.
Alternativa "c"- Vitórias militares e conquistas
são celebradas.

Alternativa "d" - As obras de sua origem são
retiradas.

Alternativa "e"- Ele é apresentado.

Verbo

83. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRT 9/2015) A frase que admite transposição
para a voz passiva encontra-se em:
(A) ... que, hoje, subsidia a tradução de seus livros
para o resto do mundo.
(B) A Áustria entrou para a história da inteligência
do século 20 ...
(C) Sigmund Freud, o criador da psicanálise, e o pintor expressionista Egon Schiele são alguns deles.
(D) Em outra face, menos vistosa, foi também um
dos berços mentais do nazismo.
(E) Lá viveu, também, Thomas Bemhard ...

Alternativa correta: letra "a"
O Nota da autora: Para admitir voz passiva, é
necessário o objeto direto (de verbo transitivo direto
ou transitivo direto e indireto). Exceto do verbo
"haver" quando impessoal- oração sem sujeito.
Subsidia algo =verbo transitivo direto; a tradução= objeto direto. Na passiva analítica: a tradução
de seus livros é subsidiada.
Alternativa ''b"- O verbo entrar está no sentido
de ser admitido, ingressar. ou seja, é transitivo indireto: não admite voz passiva.
Alternativa "c"- Verbo de ligação (são) seguido
de predicativo do sujeito (alguns deles).
Alternativa "d''- Verbo. de ligação+ predicativo.
Alternativa "e" - Ordein direta: Thomas Bernhard viveu lá= verbo intransitivo.
84. {FCC - Analista Judiciário - Area Judiciária TRT 9/2015) Estará plenamente adequada a corre-

lação entre tempos e modos verbais na completude
da seguinte frase: Não houvessem os alemães bom·
bardeado Londres, provavelmente
(A) não ocorrera o bombardeio que tivesse arrasado
Dresden.
(B) foi evitado o bombardeio que tinha arrasado
Dresden.
(C)

não ocorreria o bombardeio que arrasou Dresden.

pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo= houvessem+ ocorreria. A última
ação (arrasou) foi concluída = pretérito perfeito do
indicativo.
DICA

SE RIA ou RIA-SE
Se: pretérito imperfeito do subjuntivo
Ria: futuro do pretérito do indicativo
Alternativa "a"- o pretérito mais-que-perfeito
do indicativo - ocorrera - normalmente é usado
quando há um verbo no pretérito perfeito do indicativo (ação concluída). Não daria sequênda lógica.
Correção: não ocorr-eria ... que arrasou.
Alternativa "b" - provavelmente seria evitado
o bombardeio.
Alternativa "d" -teria deixndo ... arrasou.
Alternativa "e" -teria sido evitado ... arrasou.
85. (FCC- Analista Judiciário- Área Judiciária TRT 9/2015) Respeitada a correspondência verbal,

ocorre adequada transposição da voz ativa para a
passiva em:
I.

A mulher, por ocasião da batalha de Waterloo,
se queixava de um dia particularmente agitado
= Um dia particularmente agitado era a razão
de queixa da mulher, por ocasião da batalha de
Waterloo.

11.

A Primeira Grande Guerra mutilou uma geração
inteira, mas não sacrificou um grande número de
civis = Uma geração inteira teria sido mutilada
pela Primeira Grande Guerra, sem sacrificar um
grande número de civis.

111. Terroristas utilizam a guerra psicológica para
atingir seus objetivos = A guerra psicológica é
utilizada pelos terroristas para que seus objetivos sejam atingidos.
Atende ao enunciado o que está em
(A) I, !I e 111.

(B) I e 11 apenas.
(C) I e 111, apenas.

(D) 11 e 111, apenas.
{E} 111, apenas.

(D) terá deixado de ocorrer o bombardeio que arra-

Sasse Dresden.
Alternativa correta: letra "e"

(E) tinha sido evitado o bombardeio que arrasará
Dresden.

I.

Alternativa correta: letra "c"- Muito tranquila
a questão pelo fato de ser muito exigido o mesmo
assunto em provas de FCC. Tempos condicionais:

Verbos pronominais são aqueles acompanhados por pronomes "men, "te" "se", "nos" (pronomes

Errado. Sem objeto direto, não há voz passiva O
verbo #queixar-se" é pronominal.
DICA
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oblfquos átonos). Esse tipo de verbo é usado para
indicar ações relativas ao sujeito que as pratica.
Sendo assim, o verbo deverá ser conjugado sempre

acompanhado do pronome oblíquo correspondente

à pessoa gramatical do sujeito.
!!.

Errado. Confira os números de verbo na tabela:

Voz ativa

-'>

Voz passiva

+SER

3 verbos

1 verbo

2 verbos

uma geração inteira foi mutilada. 1 verbo = 2
verbos;

um grande número de civis não foi sacrificado.
IV. Certo. Objeto direto da ativa: a guerra psicológica. Acrescentando o verbo "ser" + particípio e
transpondo o objeto direto para sujeito, resulta
em ~A guerra psicológica é utilizada pelos terroristas".
86. (FCC- Analista Judiciário - Ârea Judiciária TRT 14/2016} Atente para as seguintes construções:

IL

Haveria ainda mais hipocrisia, nas relações entre
o homem e a mulher americanos, caso não
venham a se organizar çs atuais protestos contra
o assédio sexual.
Não fossem as iniciativas das mulheres americanas, que não hesitam em processar os desrespeita dores machistas, não se demoveriam práticas
detestáveis de discriminação e desrespeito.

111. Havendo ameaça de um processo, é natural que
os homens americanos passem a acautelar-se
quanto às atitudes que venham a tomar em suas
relações com as mulheres.
A correlação entre tempos e modos verbais está
plenamente respeitada APENAS em
(A) I.

IBI 11.
(C) 111.
{0) I e 11.

(E) 11 e 111.

Alternativa correta: letra "e"
I.

Errado. Deveriam ter sido usados os dois tempos
condicionais: Haveria - futuro do pretérito do
subjuntivo- e viessem a se organizar- pretérito
imperfeito do subjuntivo equivale a caso se orga-

nizassem.·

Certo: tempos condicionais (fossem e demoveriam} e na oração intercalada- adjetiva expncativa, verbo no presente do indicativo referindo-se à ação habituaL
\...
·~

li L Certo. Havendo é gerúndio com valor de condição (caso haja); é: presente do indicativo (ação
certa); passem e venham: presente do subjuntivo
(ações hipotéticas).

2 verbos

Corrigindo:

L

!!.

87. {FCC -Analista Judiciário -Área Judiciária TRT 14/2016) A transposição de uma frase na voz
ativa para sua exata correspondente na voz passiva
ocorre em:
(A) As mulheres passaram a reagir contra a prática
do assédio sexual ""A prática do assédio sexual
passou a ser objeto de reação das mulheres.
(B} A reação das mulheres traduz a intensidade de
sua revolta =A reação c! as mulheres será traduzida pela intensidade de sua revolta.
(C) São históricos os preconceitos que vêm vitimando as n{ulheres = As mulheres teriam sido
vitimadas por preconceitos históricos.
{0) Os machistas vêm seduzindo as mulheres com a
complacência da sociedade =As mulheres vêm
sendo seduzidas pelos machistas com a complacência da sociedade.
{E) Promessas e chantagens empregam os machistas em seu processo de sedução= Os machistas
têm empregado promessas e chantagens em
seu processo de sedução.

Alternativa correta: letra "d"- Há dois verbos
na voz ativa; na passiva, três. Acrescenta-se o verbo
ser no mesmo tempo do verbo principal da ativa:
v"em seduzindo as mulheres (objeto direto) = as
mulheres (sujeito paciente) vêm sendo seduzidas
pelos machista>(agente da passiva).
Alternativa "a" - Reagir é transitivo indireto
(contra algo) e não admite voz passiva.
DICA: admitem voz passiva o verbo transitivo
direto e o verbo transitivo direto e indireto, pois precisa haver objeto direto.
Alternativa "b" - a intensidade de sua revolta
(sujeito paciente) é traduzida pelas reações das
mulheres {agente da passiva).
Alternativa "c''- As mulheres {sujeito paciente)
vêm sendo vitimadas pelos preconceitos (agente
da passiva).
Alternativa "e"- Os machistas (sujeito paciente)
são empregados pelas promessas e chantagens
(agente da passiva}.
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Verbo

88. (FCC- Analista Judiciário- Area Administrativa - TRT 23/2016) ... para quem Manoel de Barros
era comparável a São Francisco de Assis...
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo
que o da frase acima está em:
(A) Dizia-se um nvedor de cinema"..
(B) Porque não seria certo ficar pregando moscas no
espaço...

Alternativa "c" - Altera o tempo verbal para
futuro do pretérito do indicativo.
Alternativa "d" - Não é aceitável acrescentar o
verbo "ter", apenas o "ser".

DICA
~m verb_o na ativa."' dois n~ passiva; dois verbos
na atJVa = tres na passJVa.

Alternativa "e" - Além de acrescentar o verbo
"ter", a concordância está incorreta.

(C} Na juventude, apaixonou-se por Arthur Rimbaud

e Charles Baudelaire.
(D) Quase meio século separa a estrela de Manoel de
Barros na literatura ..
(E) .. para depois casá-las ..

90. {FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRT 3/2015) Considere o trecho abaixo, extraído da
Nova gramática do português contemporâneo, de
Celso Cunha e Luís F. Lindley Cintra.
...o gerúndio apresenta duas formas: uma simples [.. .],outra composta [...].

Alternativa correta: letra "a"- Era e dizia estão
conjugados no pretérito imperfeito do indicativo e
fazem referência a ações prolongadas, contínuas.

A forma composta é de caráter perfeito e indica
uma ação concluída anteriormente à que exprime o
verbo da oração principal[...].

Alternativa "b"- Futuro do pretérito do indicativo= ação condicional.

O que está exposto acima justifica o emprego do
gerúndio na frase:

Alternativa "c"- Pretérito perfeito do indicativo
=ação concluída, finalizada.

(A) Tendo já se consumido em lágrimas, despediu-se
de todos e partiu.

Alternativa "d"- Presente do indicativo= presente histórico {narra fatos passados, de modo a conferir-lhes atualidade).

(B) A professora lia sorrindo a narrativa do aluno
espirituoso.

Alternativa "e" - Infinitivo impessoal = não
indica tempo, apresenta sentido genérico ou indefinido,. não relacionado a nenhuma pessoa, e sua
forma é invariável. Assim, considera-se apenas o processo verb'al.

89. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRT 23/2016) Mas a grandeza das manhãs se media
pela quantidade de mufungus...
Na frase acima; alterando-se de voz passiva sintética para analítica, a forma verbal resultante é:
(A) era medida
{8) eram medidas
(C) seria medida
(D) tinha sido medida
(E) tinham sido medidos

Alternativa correta: letra "a" - Passiva sintética:
V.T.D. (ou V.TD.L) + se Passiva analítica: SER +particípio = A grandeza era medida. Verbo no pretérito
imperfeito do indicativo (media).
Alternativa "b"- Concordância errada.

(C) Sendo considerada em plena posse de seu juízo
no momento de depor, pôde falar a favor da
sobrinha.
(D) Combinamos que, no horário das 13 às 15h, estarei atendendo aos fornecedores de laticínios.
(E) Os alunos estão indo para o laboratório porque
já vai começar a aula de Biologia.

Resposta: "a"- Sem decoreba, a questão exige
muito mais interpretação do que a própria gramática
em si. Sorte de quem pensa, não é?
Oração principal: Despediu-se de todos. Antes
de se despedir, tinha já se consumido em lágrimas
{tendo se consumido= ação anterior à ação da oração principal).
~DICA

Quanto à localização na frase, o gerúndio possui certa flexibilidade, dependendo da intenção de
comunicação que se pretendo com o uso do mesmo.
ANTES DA ORAÇÃO PRINCIPAL: Terminando o
jantar, assistiremos a um espetáculo.
7

O gerúndio pode indicar uma ação imediatamente anterior à oração principal.
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AO LADO DO VERBO PRINCIPAL: O rapaz saiu tropeçando em tudo pela frente.

-7 O gerúndio indica uma ação simultânea à
ação principal.
APÓS A ORAÇÃO PRINCIPAL: Os assaltantes foram
presos, acalmando, assim, os moradores daquela rua.

-7 O gerúndio indica uma ação posterior à ação

llt- CURIOSIDADE
Não existe a forma "vigir", apenas viger: vigorar;
possuir eficácia; estar em vigor, em andamento; diz-se das leis: a lei que vige no Brasil.
(C) Opusemos = pôr = pusemos; interrompa =
presente do subjuntivo: ação hipotética.
(E) Provêm= provir= vir= vêm.

principal.*
*Fonte: http://www.infoescola.com/
(B) Ações simultâneas (acontecem ao mesmo
tempo): lia e sorria.

{C) Além de haver causa e efeito, as ações são
simultâneas: pôde falar a favor da sobrinha por
ter sido considerada em plena posse de seu juízo
momento de depor.
(0) Apenas reforça a ideia de continuidade, progressividade da ação, no futuro (estarei atendendo).
(E) Ações simultâneas: vai começar e eles estão
indo

91. (FCC - Analista Judiciário - Área Judiciária - TRT 3/2015) Considerando a norma-padrão
da língua e o emprego de forma verbal, é correta a
seguinte frase:
{A) Os jogadores pleitearam que os juízes não intervissem a cada pequena confusão provocada por
um choque de corpos ou por discussão banaL
(B) Enquanto aquela norma vigiu, não houve como
solucionar o impasse e retirar o depósito que a
justiça reteve em prol dos menores de idade.

{C) Embora não apoiemos, não nos opomos a que
gaste tanto tempo com assuntos supérfluos,
contanto que não interrompe a faculdade.
(O) Independentemente de onde provierem os
recursos, convirjam ou não os pareceres dos
técnicos consultados, eles, sempre destemidos,
iniciarão a obra.
{E) Eles proveem de uma região em que a destruição de bens naturais ou culturais de importância
reconhecida é considerada crime de tesa-pátria.

Resposta: "d"- Questão clássica de verbo:

1. Provir (originar-se) = futuro do subjuntivo ação futura duvidosa (quando eles provierem);
2. Convergir = presente do subjuntivo - ação
hipotética {que eles convirjam).
(A) Interviessem= vir= viessem.
(B) Vigeu = verbo regular (viger) conjugado
como o verbo vender.

92. (FCC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRF 3/2014) Tinham seus prediletos ..

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo
que o grifado acima está em:
(A) Dumas consentiu.
(B) ... levaram com eles a instituição do "lector".
(C) ... enquanto uma fileira de trabalhadores enro-

lam charutos ...
{0) Despontava a nova capital mundial do Havana.
(E) ... que cedesse o nome de seu herói...,

Alternativa correta: letra "d"- Tinham está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo e se refere
a uma ação contínua, prolongada. O mesmo ocorre
com despontava.
Alternativa "a"- Pretérito perfeito do indicativo:
ação concluída.
Alternativa "b"- Pretérito perfeito do indicativo:
ação concluída.
Alternativa Hc"- Presente do indicativo: ação que
ocorre no momento da fala, ou da escrita.
Alternativa "e"- Pretérito imperfeito do subjuntivo: ação condicionaL
93. {FCC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRF 4/2014) Ocorrem adequada transposição de voz
verbal e perfeita correlação entre tempos e modos
na seguinte passagem:
I. A vaidade, uma vez justificável, deixa de ser um
vício abomináveL= Se a justificarmos, a vaidade
já não seria um vicio abominável.
11. Ele toleraria a vaidade, desde que pudesse justificá-la.= A vaidade seria tolerada, desde que ela
pudesse ser justificada por ele.
111. Ele não vê como poderia justificar a vaidade que
eventualmente o assalta.= A vaidade não é vista
justificada por ele, quando eventualmente é por
ela assaltado.
Está correto o que consta APENAS em
(A) I.

Verbo
(BI 11.
(C) 111.
íD) leU.
(E) 11 e 111.

Alternativa correta: letra "b"
1. Errado: Se for justificável, a vaidade não será
um vício, ou caso fosse justificável, a vaidade não
seria um vício.
1\. Certo: tempos condicionais e transposição
para a voz passiva analítica (verbo ser+ particípio}
correta. Cuidado: o tempo deve ser mantido! No
caso, o futuro do pretérito do indicativo.

m. Errado: há verbos transitivos diretos, entretanto a transformação não respeitou a forma original na primeira parte do período: ele não vê como
poderia ser justificada a vaidade que eventualmente
é assaltada.
94. {FCC- Analista Judiciário- Area Administra-

tiva- TRT 16/2014) Transpondo-se para a voz passiva a frase vou glosar uma observação de Machado
de Assis, a forma verbal resultante deverá ser
(A)

terei glosado

(B) seria glosada

(C) haverá de ser glosada
{D) será glosada
(E) terá sido glosada

Alternativa correta: letra "d" - Fácil a questão.
Encontre o objeto direto da ativa, faça a transposição e
acrescente o verbo ser no tempo em que está o verbo
principal~ da ativa: Uma observação de Machado de
Assis será glosada por mim.= sujeito paciente+ verbo
ser no futuro do presente do indicativo+ particípio do
verbo principal+ agente da passiva.

i

,C..j/

{A) Os prefácios correriam o risco de serem inúteis
caso tenham sido escritos segundo as instruções
convencionais.
(B)

Houvesse enorme interesse 'pela leitura de prefácios e as editarias certamente cuidariam que
fossem mais criativos.

(C)

Quando se fizesse uma glosa de frase de um
grande autor deve-se citar a fonte original: esse é
um dever ético.

{D)

Caso o autor viesse a infirmar tanto o nome do
grande poeta como o da frágil poetisa, muitos o
acusarão de indiscreto.

{E) Menos que seja objeto de preconceito, um bom
prefácio sempre resistiria aos critérios de um crítico rigoroso.

Alternativa correta: letra "b"
O Nota da autora: Mais uma vez FCC pede os
tempos condicionais: pretérito imperfeito do subjuntivo (houvesse) e futuro do pretérito do indicativo
(cuidariam). Fácil demais!

Opções de correção;
Alternativa "a"- caso tivessem.
Alternativa "c"- quando se fizer.
Alternativa "d"- acusariam ou venham.
Alternativa "e"- resistirá.
96. (FCC- Analista Judiciário- Ãrea Administrativa - TRT 2/2014) Na passagem da voz ativa para
a passiva, NÃO houve a devida correspondência
quanto ao tempo verbal na seguinte construção:
(A) Será que ele apreciará tais formas ditatoriais? =
Será que tais fó~mulas ditatoriais serão apreciadas por ele?

Alternativa "a" - Além de alterar o tempo,
acrescentou-se o verbo ter e isso não pode ocorrer.

(B) Haveremos de enfrentar esse e outros desafios=
Esse e outros desafios haverão de ser enfrentados por nós.

Alternativa "b" - O tempo foi alterado para
futuro do pretérito do indicativo (condfção).

(C} A questão de gosto dispensaria as razões = As

Alternativa "c" - Se na ativa temos um verbo,
na passiva teremos dois, já que acrescentaremos
apenas o verbo ser. Eliminada facilmente.
Alteró~tiva "e"- Mais uma vez há três verbos.

95. (FCC- Analista Judiciário- Ãrea Administrativa· TRT 1612014) Está inteiramente adequada a cor-'
relação entre os tempos e os modos verbais da frase:

razões teriam sido dispensadas pela questão de
gosto.
(D) O autoritarismo apagava as diferenças reais = As
diferenças reais eram apagadas pelo autoritarismo.
(E) Os acomodados têm proclamado a servidão ao
capricho = A servidão ao capricho tem sido proclamada pelos acomodados.
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Alternativa torreta: letra "c" - Olhe a FCC
mudando a forma de exigir

voz verbal. O verbo da

ativa está no futuro do pretérito do indicativo e o
verbo ser na passiva deveria ser seriam dispensadas.
Outro detalhe: se há um verbo na ativa, teremos dois
r1a passiva. Fixe: só se acrescenta o verbo ser.

Alternativa "a"- Verbos no futuro do presente
do indlcativo.

Alternativa "b"- Verbos no futuro do presente
do indicativo.
Alternativa "d"- Verbos no pretérito imperfeito
do indicativo.

Alternativa "e"- Verbos no presente do indica-

'··!
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Resultado: as catástrofes climáticas e as mudanças eram (pretérito imperfeito) acompanhadas {particípio).
Alternativa "a"- O verbo ser não P~de estar 'no
pretérito perfeito do indicativo- ação concluída.
Alternativa "b" -A oração está na voz passiva
sintética {verbo+ se).
Alternativa "d" - O verbo ser permanece no
presente do indicativo.
Alternativa "e"- Voz ativa e falta informação.
98. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRT 12/2013) Admite transposição para a voz
passiva o que se encontra em:

tivo.

(A) Aquilo [...] não passa, portanto, de u"ma fração
diminuta ..

97. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRT 15/2013) Todos os dias, acompanhamos
na televisão, nos jornais e revistas as catástrofes climáticas e as mudanças que estão ocorrendo, rapidamente, no clima mundiaL

(8) ... cada um atua dentro de sua faixa de registro...

Trocando o verbo acompanhamos por acompanhávamos, a frase acima fica reescrita corretamente na voz passiva analítica em:
(A) Todos os dias, foram acompanhadas pela televisão as catástrofes clirYÍáticas e as mudanças que
tém ocorrido, rapidamente, no clima mundiaL
(B) Todos os dias, acompanham-se pela televisão
as catástrofes climáticas e as mudanças que
estavam ocorrendo, rapidamente, no clima
mundial.

(C) Há mais coisas entre o céu e a terra do que nossos cinco se:ntidos ..
{D} O ganho de sen~ibllidade seria patente.
(E) As certezas sensíveis dão cor e concretude ao
presente vivido.

Alternativa correta: letra "e"- Para admitir voz
passiva, precisamos de objeto direto, isto é, o verbo
deve ser transitivo direto ou transitivo direto e indi~
reto. O verbo dar é transitivo direto e indireto: dão
cor e concretude (objeto direto} a algo {ao presente
vivido}= Cor e concretude são dadas pelas certezas
sensíveis ao presente vivido.

(C) Todos os dias, eram acompanhadas pela televisão as catástrofes climáticas e as mudanças que
estavam ocorrendo, rapidamente, no clima mundiaL

Alternativa "a"- Verbo transitivo indireto não
admite voz passiva. Exceção: verbo obedecer.

(D) Todos os dias, são acompanhadas pela televisão as catástrofes climáticas e as mudanças que
ocorrem, rapidamente, no clima mundiaL

Alternativa "c" - Verbo transitivo direto, mas
por ser impessoal (haver} não admite voz passiva.
Nem tente transpor.

(E) Catástrofes climáticas e as mudanças que ocorrem, rapidamente, no clima mundiaL

Alternativa "d"- Verbo de ligação+ predicativo
do sujeito.

Alternativa correta: letra "c" - E a "Fundação
Cuidado Comigo" tenta, mais uma vez, complicar a
vida do concurseiro, mas não vou deixar isso acontecer.
Pede para alterar o verbo no presente do indicativo para pretérito imperfeito do indicativo;
Transpor a oração de voz ativa para voz passiva
analítica {ser+ particípio).

Alternativa "b"- Verbo intransitivo.

99. (FCC -Analista Judiciário- Área Administra·
tiva- TRT 12/2013) ... que uma mutação genética
reduza drasticamente a seletividade natural dos nos~
sos sentidos.
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo
que o grifado acima está em:
{A) ... sugeria William Blake...
(B) Aquilo de que o nosso aparelho perceptivo nos
faz dentes.

Verbo

(C) O grande problema é saber se estaríamos aptos...
{D) ... ainda que o grau de sensibilidade dos indivíduos varie de acordo com idade...
(E) ... não comprometeram nossa sobrevivência ...
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Transpondo-se a frase acima para a voz ativa, a
forma verbal resultante será:
(A) considerava.

(B) consideram-se.
(C) considerou.
(0) consideraram.

Alternativa correta: letra "d"- Reduza e varie
estão conjugados no presente do subjuntivo e indicam ação duvidosa, hipotética.
Alternativa "a"- Pretérito imperfeito do indicativo: ação prolongada.
Alternativa "b"- Presente do indicativo: ação
habituaL

Alternativa "c" - Presente do indicativo: ação
habitua!.

Alternativa "e" - Pretérito perfeito do indicativo: ação concluída, finalizada.
100. (FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa- TRT 12/2013) Se o mundo desaba, o caos impera.
Mantém-se correta correlação entre os tempos
verbais da frase acima substituindo-se os verbos grifados, respectivamente, por:
(A) desabasse- imperaria

(BJ desabe- imperava

(E) considera.

Alternativa correta: letra "e"- A oração encontra-se na voz passiva analítica (verbo ser+ particípio).
Para transpor para a voz ativa, é necessário fazer a
inversão dos termos e retirar o verbo ser. A banca
judiou um pouco porque quando não há agente da
passiva, o verbo deve, obrigatoriamente, assumir
a forma plural para indeterminar o sujeito. Só chegamos à resposta pelo tempo verbal: Consideram
(ou considera) aquela mágoa nula. O verbo ser está
conjugado no presente do indicativo. Cá entre nós,
judiaram, hein?
Por eliminação:

Alternativa "a"- Verbo no pretérito imperfeito
do indicativo.

Alternativa "b"- O verbo está no presente e no
plural, mas continua na voz passiva (sintética, nesse
caso).

(C) desaba- imperara

IDI

desabar- imperaria

Alternativa "c"- Verbo no pretérito perfeito do
indicativo.

(E) desabava- imperara

Alternativa "d"- Verbo no pretérito perfeito do
indicativo.

Alternativa correta: letra "a" - Dica fácil: se é
uma conjunção condicional e basta passarmos os
dois verbos para os tempos condicionais: pretérito
imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito do
indicativo"" se o mundo desabasse, o cais imperaria.
Fixe: a terminação dos verbos é se ria, ou o contrário.

102. {FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRT 12/2013) O segmento que admite transposição
para a voz passiva é:

Alternativa "b" - Não cabe a correlação entre
presente do subjuntivo e pretérito imperfeito do
indicativo.

(C)

Alternativa "c"- Não: presente do indicativo+
pretérito mais-que-perfeito do indicativo.
Alternativa "d"- Não: futuro do subjuntivo (ou
infinitivo pessoal}+ futuro do pretérito do indicativo.
Alternativa "e" - Não: pretérito imperfeito do
indicativo + pretérito mais-que-perfeito do indicativo.
101. {FCC -Analista Judiciário -Area Administrativa- TRT 12/2013) aquela mágoa sem remédio é
cbnsiderada nula

{A) A ética epicurista é basicamente um hedonismo.
(B) ... que ele pode utilizar para sua felicidade.
. a delicia está na qualidade...

(O)

prazeres que resultam em pesares ...

(E) ... ou partem de carências.

Alternativa correta: letra "b"- A única oração
que possui objeto direto. Na voz passiva analítica (ser
+particípio): que possa ser utilizado por ele para sua
felicidade.
Alternativa "a"- Verbo de ligação+ predicativo.
Alternativa "c"- Verbo intransitivo.
Alternativa "d"- Verbo transitivo indireto (em
algo).

Revisáço"'- Língua Portuguesa. Duda Nogueira

260

Alternativa "e" - Verbo transitivo indireto (de
algo).

103. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRT 1212013) A forma verba! que exprime aconteci-

mento passado anterior a outro igualmente passado
se encontra em:
(A)

. a cidade está repleta de relatos folclóricos de

batalhas, glórias e derrotas.
(8) Embora não fosse mais a capital da Turquia ...
(C) ... por muitos séculos a cidade fora o epicentro de

três impérios distintos ...
(O) ... Istambul podia ser considerada um dos lugares com maior diversidade histórica no mundo.
{E) ... a cidade era literalmente a ponte que...

Alternativa correta: letra "c"- O tempo verbal
é o pretérito mais que perfeito do indicativo: fora.
Alternativa "a"- Presente do indicativo: hábito.
Alternativa "b" - Pretérito imperfeito do subjuntivo: condição.

Alternativa "e" - Altera o tempo verbal para
pretérito imperfeito do indicativo.
105. (FCC- Analista Judiciário- AdministrativaTRT 9/2013) "Sem dúvida, os britânicos se viam como
lutadores pela causa da liberdade contra a tirania ... " O
verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o
verbo grifado acima está em:
{A) Todos os homens comuns ficavam excitados
pela visão ...
{B) O mito napoleônico baseia-se menos nos méri-

tos de Napoleão .
{C) ... exceto para os 250 mil franceses que não
retornaram de suas guerras ...
{D) Ele destruíra apenas um coisa ...

{E) ... os próprios clichês o denunciam ..

Alternativa "a": correta - Viam e ficavam: pretérito imperfeito do indicativo= ação contínua, prolongada.
'
Alternativa "b"- Presente do indicativo.

Alternativa "d"- Pretérito imperfeito do indicativo: ação prolongada, contínua.

Alternativa "c" - Pretérito perfeito do indica~
tivo =ação concluída. Para não confundir, pense em
ontém (foi, aconteceu, acabou).

Alternativa "e"- Pretérito imperfeito do indicativo: ação prolongada, contínua.

Alternativa "d" - Pretérito mais-que-perfeito
do indicativo.
Alternativa "e"- Presente do indicativo.

104. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRT 12/2013} Hoje, no entanto, os asiáticos formam
mais da metade da população do locaL
Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a
forma verbal resultante será:
(A) se formava.
(8) são formadas.
(C) é formado.

(D) é formada.

(E) era formada.

Alternativa correta: letra "d"- O verbo principal está no presente do indicativo (o verbo ser deverá
também estar) e o objeto direto é feminino singular
(passa a ser sujeito): mais da metade da população
local é formada por asiáticos.
Alternativa "a"- Altera o tempo verbal e a voz é
passiva sintética (verbo+ se).
Alternativa "b"- Concordância verbal errada.
Alternativa "c"- Concordância nominal errada.

106. (FCC- Analista Judiciário- AdministrativaTRT 9/2013) A frase em que todos os verbos 'estão
corretamente flexionados é:
{A) Quem se dispor a ler a obra seminal de Hobsbawm sobre as revoluções do final do século
XVIII à primeira metade do XIX jamais protestará
contra o tempo gasto e o esforço despendido.
(B) As reflexões sobre a Revolução Francesa de 1789
requerem muito cuidado para que não se perca
de vista a complexidade que as afirmações categóricas tendem a desconsiderar.
{C) Os revolucionários de 1789 talvez não prevessem, ou sequer imaginassem, o impacto que o
movimento iniciado na França teria na história
de praticamente toda a humanidade.
(D) Se as pessoas não se desfazerem da imagem
que cultivam de Napoleão, nunca deixarão de
acreditar que o talento pessoal é o principal ou
mesmo a único requisito para a obtenção do
sucesso.
{E) Quando se pensa na história universal, nada
parece tão disseminado no imaginário popular,
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Verbo
sobretudo no ocidente, do que as imagens que
adviram da Revolução Francesa de 1789.

Alternativa "b": correta - Requerer no presente do indicativo: requerem; perder no presente
do subjuntivo: perca.

Alterntl1tiva "a"- dispuser"" por- puser.
Alternativa "c"- previssem= ver- vissem.
Alternativa "d"- desfizerem= fazer- fizerem.
Alternativa "e"- advieram =vir- vieram.
107. {FCC- Analista Judiciário- AdministrativaTRT9/2013)
Em outubro de_1967, quando Gilberto Gil e Caetano Veloso aoresentaram as canções Domingo no
oaraue e Alegria Alegria no Festival da TV Record,
logo houve quem percebesse que as duas cancões
eram influenciadas pela narrativa cinematográfica ...

Alternativa "e"- Tempo errado+ concordância
errada.
108. (FCC- Analista Judiciário- Judiciária- TRT
1/2013) E exemplo de construção na voz passiva o
segmento sublinhado na seguinte frase:
(A) Ainda ontem fui tomado de risos ao ler um tre~
chinho de crônica.
(B) A Solange toma especial cuidado com a escolha
dos vocábulos.
(C) D. Glorinha e sua filha não partilham do mesmo
gosto pelo requinte verbal.
{D) O enrubescimento da mãe revelou seu desconforto diante da observação da filha.
(E) Lembro-me de uma visita que recebemos em
casa, há muito tempo.

Alternativa "a": correta - Duas opções para
haver voz passiva:

Transpondo-se a primeira das frases grifadas
acima para a voz passiva e a segunda para a voz
ativa, as formas verbais resultantes serão, respectivamente:
(A} se apresentaram- influencia

Alternativa "b"- Voz ativa.
Alternativa "c"- Voz ativa.
Alternativa "d"- Voz ativa.

{0} foram apresentadas- influenciava

Alternativa "e''- Voz ativa.

(E) são apresentadas - influenciou '

Gi/beri:o Gil e Caetano Veloso apresentaram as
canções Domingo no parque e Alegria Alearia
-= As canções Domingo no parque e Alegria,
Alegria foram apresentadas por Gilberto Gil e
Caetano Ve/oso. Verbos no pretérito perfeito do
indicativo.
os duas canções eram influenciadas pela narrativa cinematogrdfica = A narrativa cinematográfica.influenciava as duas canções. Verbos no
pretérito imperfeito do indicativo.

ser+ particípio

Alternativa "a" -Correta. Fui tomado "" ser+

(C) eram apresentadas- influer:ciou

Alternativa "d": correta - Cuidado com o

Sintética

V.T.D. ou V.T.DJ. +se

particípio.

(8) foi apresentado- se influenciaram

tempo verbal e com as inversões.

Analítica

109. (FCC- Analista Judiciário- Judiciária- TRT
18/2013) "Não acredito que muitas pessoas susten~
tem nos dias de hoje uma versão tão forte da posição cartesiana ..." O verbo empregado nos mesmos
tempo e modo que o verbo grlfado acima está em:
{A) ... certamente pe'rsiste como um paliativo...

i-

{8) ... e que apenas os homens gozam de "consciên-

.,
,,,

cia"...

(C) ... criatura alguma que não seja capaz de ..
{0)

desde que os territórios reservados suprissem
suas neces~.idades corporais ...

(E) ... os nossos ancestrais racistas argumentavam
que ...

Alternativa "a"- Voz passiva sintética +tempo
in.fprreto. ,..,

Alternativa "b" - Concordãncia errada + voz
passiva sintética.

Alternativa "c"- Tempo errado + concordândi:l
errada.

Alternativa "c": correta - Sustentem e seja:
presente do subjuntivo. Indicam ações hipotéticas,
duvidosas.
Alternativa "a"- Presente do indicativo.

'
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Alternativa "b"- Presente do indicativo.
Alternativa "d"- Pretérito imperfeito do sub-

Alternativa "b" - Intransitivo não admite voz
passiva.

Alternativa "c" -Intransitivo.

juntivo: tempo condicional.

·-

Alternativa "e"- Pretérito imperfeito do indica-

Alternativa "d" - Cuidado! Ordem inversa: As

tivo: ação contínua, prolongada.
- - - - ! - - · ··-·---- ___________,___ _
110. (FCt- Analista Judiciário- Judiciária- TRT
18/2013) ''desde que os territórios reservados suprissem suas necessidades corporais de alimento e segurançaff A transposição da frase acima para a voz passiva terá como resultado a forma verbal:

crianças e os miseráveis de hoje passam = intransitivo.

(A) fossem supridas.

112. {FCC- Analista Judiciário- Judiciárià.- TRT
18/2013) Estão corretos o emprego e a flexão de
todos os verbos da frase:
(A) Proseia com a antiga colega de turma há quase
uma hora e não atina com o nome dela.
(8) É realmente espantoso como tudo parece estar
acontecendo exatamente como preveu.

(8) forem supridos.

(C) fossem supridos.

(C) Ela requiz imediatamente os seus direitos, mas
não encontrou quem lhe atendesse.

(0) viessem a suprir.
(E) sejam supridas.

{0) Se intervisse a favor do amigo, certamente acabaria por se indispor com o chefe.

Alternativa "a": correta - Objeto direto: suas
necessidades corporais; acrescenta-se o verbo ser no

(E) Antes mesmo que ouvisse a má notícia, de que
estava certo, atera-se à parede para não cair.

mesmo tempo do verbo principal da voz ativa: fossem (atente-se sempre à concordância) - verbo no
pretérito imperfeito do subjuntivo; o verbo principal
da ativa passa a particípio: supridas. Desde que suas
necessidades corporais de_ alimento e segurança fossem supridas.

Alternativa "b" - Além de alterar o tempo, a
concordância do particípio está errada.
Alternativa "c" - Concordância do particípio
errada.

Alternativa "d" - Na transposição para a voz
passiva, acrescenta-se apenas o verbo ser.
Alternativa "e"- Alterou o tempo verba!.
111. {FCC- Analista Judiciário- Judiciária- TRT
18/2013) A frase que admite transposição para a voz
passiva é:
(A)

. gosto muito deste nome ..

(B) ... e depois desliza pelas entranhas do mar...

(C}

.. uma mulher que vive

em Goiás ...

Alternativa "a'': correta - Prosear significa
conversar, no presente do indicativo: eu proseio, tu
proseias, ele proseia, nós proseamos, vós proseais,
eles proseiam. Atinar (descobrir, perceber ou entender (algo) usando o raciocínio, o tino), no presente
do indicativo: eu atino, tu atinas, ele atina, nós atinamos, vós atinais, eles atinam.
Alternativa "b"- Prever no pretérito perfeito do
indicativo é conjugado como o ver: previ, previste,
previu, previmos, previstes, previram.
Alternativa "c" - Requerer não é conjugado
como o querer. No pretéritO' perfeito do indicativo:
ela requereu.
Alternativa "d"- Intervir é conjugado como o
verbo vir: se interviesse.
Alternativa "e"- Estaria e ateria no futuro do
pretérito do indicativo (tempo condicional utilizado
junto com o pretérito imperfeito do subjuntivo):
ater-se-ia. Usa-se a mesódise porque o verbo está no
futuro. Há outras possíveis co_mbinações.

(O) ... passam as crianças e os miseráveis de hoje
(E)

. defende-os_ com espontânea opção ...

113. (FCC- Analista Judiciário- AdministrativaTRT 18/2013) A frase em que se admite transposição
para a voz passiva está em:

Alternativa "e": correta - Reforçando: apenas
admite voz passiva se houver objeto direto na voz
ativa. Defende-os= eles são defendidos.

(A) Passava um pouco das 5 da tarde daquela sexta
-feira ...

Alternativa "a"- Transitivo indireto não admite

(C) ... e sua equipe instalaram sismógrafos em Mara
Rosa ...

voz passiva·.

(B) Em 8 de outubro de 2010 a terra tremeu como ..

Verbo
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(D) Mas nem todos concordam.

(C) •.. quando vierem as cheias ..

(E) ... a localizaÇão dos tremores não coincide com a
desse conjunto de falhas

(0) ... todos fogem diante dele ..

Alternativa "c": correta - Instalar é transito
direto e possui objeto direto: sismógrafos foram instalados em Mara Rosa por sua equipe.
Alternativa "a"- Não há objeto direto, não há

(E) ... eles escoem por um cana! ..

Alternativa "e": correta- escoem/disponh.;·m
=Presente do Subjuntivo

Que tu disponhas I escoes

voz passiva.

Alternativa "b"- intransitivo.

Que ele disponha I escoe

Alternativa "d" - Intransitivo - sem objeto

Que nós disponhamos I escoemos

direto.

Alternativa "e"- Não há objeto direto.
114. (FCC- Analista
TRT 18/2013)

1

Que eu disponha I escoe

Judiciário- Administrativa-

A narrativa medieval descreve essa "doença
do pensamento, do espírito~ como um modo de
obsessão que~~-- o homem e a mulher, fazendo
com que~-- presos no desejo de estar um com
o outro e atormentados quando não podem se
encontrar. A estrutura ideal ____ o amor imposslvel. Adaptado de: Luiz Felipe Ponde. Folha de S.
Paulo, 77/02/2013).
Preenchem corretamente as lacunas da frase
acima, na ordem dada:
(A) arrastaria -ficassem- suponha

(B) arrastava -ficam- supôs

(C) arraSte- ficassem -suponha
(D) arrastarta- ficariam- supunha
(E) arrasta- fiquem- supõe

Que vós disponhais I escoeis
Que eles disponham I escoem

Alternativa "a"- derrubam= Presente do Indicativo

Alternativa "b"- viram = Pretérito Perfeito do
Indicativo

Alternativa "c"- vierem = Futuro do Presente
do Subjuntivo

Alternativa "d"- fogem =Presente do Indicativo
116. (FCC - Promotor de Justiça - AP/2012) "eu
mesmo em parte me inclinei a essa opinião". O seg-

mento grifado acima pode ser substituído, sem qualquer outra alteração na frase e sem prejuízo para a
correção, por:
(A) professei.

(8) propendi.
(C) defendi.
(0) perfilhei.
(E) compartilhei.

Alternativa "e": correta - Um modo de obsessão que arrasta: presente do indicativo, ação habitual;~ fiquem: dúvida. s"ujeito composto acompanhado de artigo: pluraL A estrutura supõe: singular e
verbo no presente do indicativo (hábito).

Alternativa "a"- Não cabe condição.
Alternativa "b"- Não cabe ação prolongada.
Alternativa "c"- Não é dúvida.
Alternativa "d"- Não cabe condição.
115. (FCC- Promotor de Justiça - AP/2012) "não
disponham de nenhum remédio" O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado
acima está em:
(A)

derrubam árvores e construções ...

(8) ... nas coisas que se vir_am .. ,

Alternativa "b": correta- propender =pender-se ou inclinar-se para {alguma direção). [verbo transitivo adverbiado]. Exemplo: Os galhos pro pendiam
para o chão.
Além do sentido sinônimo entre "me inclinei" e
"propendi", o que não acontece com as outras alternativas, temos tempo e modo verbais idênticos: Pretérito Perfeito do Indicativo.

Alternativa "a" - professar = ser seguidor ou
adepto de algo.

Alternativa "c" - defender = afastar risco,
perigo, de si ou de alguém.
Alternativa "d"- perfilar= traçar ou desenhar
o perfil de algo.
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Alternativa "e" - compartilhar
repartir com alguém.

dividir ou

117. (FCC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTST/2012} A forma destacada que apresenta o processo verbal em potência, aproximando-se, assim,
do substantivo, é:
(A)

Creio ser razoável perguntar...

(B) Há uma passagem ...
(C) "Os historiadores quebram a cabeça procurando

a melhor maneira de formular...
(D)

#

que eram, à época, o núcleo do capitalismo
mundial."

n •••

(E) ~Definir a diferença entre partes avançadas e

atrasadas... "

Alternativa "e": correta - Verbo no infinitivo impessoal não flexionado, processo verbal em
potência.
Alternativa "a" - Verbo flexionado formando
locução verbal.
Alternativa "b"- Verbo haver impessoal igual a
existir.
Alternativa "c" - Gerúndio sugerindo movimentação.
Alternativa "d" - Flexionado no pretérito
imperfeito do indicativo.
118. (FCC - Analista Judiciário - Área Judiciária
- TRE- SP/2012) Analisando-se aspectos sintáticos
das frases, é correto afirmar que em
(A} Muitos se lembravam da alegria voraz com que
foram disputadas as toneladas da vítima as formas verbais sublinhadas têm um mesmo sujeito.
(B) todos se empenhavam no lúcido objetivo comum

configura-se um caso de indeterminação do
sujeito.
{C) uma tripulação de camelôs anunciava umas bugigangas a voz verbal é ativa, sendo umas bugi-

gangas o objeto direto.
(0) eu já podia recolher a minha aflição não há a
possibilidade de transposição para outra voz
verbal.
(E) l,QgQ_uma estatal, ó céus o elemento sublinhado
exerce a função de adjunto adverbial de tempo.

Alternativa "c": correta - Uma tripulação de
camelôs = sujeito; anunciava = verbo transitivo

direto {anunciava algo); umas bugigangas = objeto
direto. Voz ativa, pois o sujeito pratica a ação.
Alternativa "a"- Sujeito de lembravam: muitos;
sujeito paciente de foram disputadas: as toneladas
de vítimas.
Alternativa "b"- Sujeito simples de empenhavam-se: todos.
Alternativa "d" - Podia recolher equivale a
recolheria= verbo transitivo direto. Para haver transposição da voz ativa para a passiva, é nece~sário o
objeto direto. Voz passiva analítica (acrescentando o
verbo ser): a minha aflição já podia ser recolhida por
mim.
Alternativa "e" - Logo não está indicando
tempo, mas sim justamente, precisamente, exatamente.
119. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRE- SP/2012) Está inadequada a correlação entre
tempos e modos verbais no seguinte caso:
(A) Muitos se lembrariam da alegria voraz com que

eram disputadas as toneladas da vitima.
(8)

Foi salva graças à religião ecológica que andava
na moda e que por um momento estabelecera
uma trégua entre todos.

(C} Um malvado sugere que se dê por perdida a
batalha e comecemos logo a repartir os bifes.

(O) Depois de se haver debatido por três dias na
areia da praia a jubarte acabara sendo salva por
uma traineira que vinha socorrê-la.
(E} Já informado do salvamento da baleia, o cronista
teve um sonho em que o animal lhe surgiu com a
força de um símbolo.

Alternativa "d": correta - Depois de se haver
debatido: particípio passado= ok; acabara sendo salva:
o salvamento teria ocorrido antes de ela ter se debatido. Errado! Primeiro ela se debateu e depois foi salva.
Alternativa "a"- lembrariam = futuro do pretérito do indicativo; eram = pretérito imperfeito do
indicativo.
Alternativa "b" -foi = pretérito perfeito do indicativo; andava = pretérito imperfeito do indicativo;
estabelecera: p"retérito mais que perfeito do indicativo.
Alternativa "c"- sugere= presente do indicativo; dê= presente do subjuntivo; comecemos= presente do subjuntivo.
Alternativa "e"- teve e surgiu = pretérito
feito do indicativo.

per~

Verbo

120. (FCC - Analista Judiciário - Áoea Administrativa - TRE /CE/2012) ';4s demandas, a tensão, a
pressa da existência moderna perturbam esse precioso
repouso': Transpondo-se a frase acima para a voz

Alternativa "c"- futuro do pretérito do indicativo;
Alternativa"d"- pretérito imperfeito do indicativo, indica ação contínua, prolongada;
Alternativa "e"- presente do indicativo.

passiva, a forma verbal resultante será:
{A) tem sido perturbado.

122. (FCC- Analista Judiciária-·- Area Judiciária-

{B) são perturbadajo.

TRE - PR/2012)
No texto - que integra a coletânea "Criando
Kane e Outros Ensaios~ publicada no Brasil em
2000 -, Pau/in e defendia que o roteirista Herman
J. Mankiewicz era a força criativa por trás do filme,
mais importante até que o diretor, Orson Wefles
(1915~85). Ela queria fazerjustiça a Mankiewicz, que
caíra em esquecimento, enquanto Wefles entrara
para a história com a reputação de aênio maldito.
frequentemente reivindicando para si as principais
qualidades de ~Kane" e a coautoria do roteiro embora Pau/in e jurasse que Welles não escrevera
nem sequer uma linha do script.

(C) perturbam-no.

(Dl perturbam-se.
(E) é perturbado.

Alternativa "e": correta - Muito importante
relembrar que apenas admite voz passiva a oração
que, na voz ativa, possui objeto direto. Sem objeto
direto não há transposição para a voz passiva.
Objeto direto: esse precioso repouso. Acrescenta-se o verbo ser no mesmo tempo em que está o
verbo principal da voz ativa (presente do indicativo).
Sendo assim, teremos: Esse precioso repouso
é perturbado pelas demandas, pela atenção e pela
pressa da existência moderna.

Considerado o trecho, é correto afirmar:
{A) O padrão culto escrito legitima tanto a forma
defendia que, como a forma "defendia de que".

emprego de até denota que, considerada uma
gradação, se tem a expectativa de que a força
criativa de maior gr~ndeza seja a do diretor do
filme,

(B) O

Alternativa "a" -Um verbo na ativa = dois na
passiva.
Alternativa "b,- Concordância errada.

{C)

Substituindo Ela queria fazer por "Ela tensionava
fazer", o sentido e a correção originais estariam
preservados.

(0)

A expressão entrara para a história estaria corretamente substituída por "passou a figurar no
conjunto de conhecimentos relativos ao passado
do cinema e sua evolução".

Alternativa "c" -Um verbo na ativa = dois na
passiva.
Alternativa "d"- Voz passiva sintética: V.T.O. +SE.
-----~-~---------

121. (FCC - Analista J_udiciário - Área Administrativa - TRE !CE/2012} ".. e ele pretendia fazer o
terceiro filme seguido ló"O verbo flexionado nos mesmos teml?o e modo que o grifado acima está em:

{A) Houve um tempo em que eu ...

{E) A ideia negativa presente na caracterização de
gênio (gênio maldito) está também marcada na
palavra reputação.

(B) ... o sucesso crítico e financeiro de Match Point

deu origem a outras possibilidades.
(C)

Alternativa "b": correta.

. mas você gostaria de fazer alguma observação?

(O) ... estava ligado em comédia ...
(E) Ma_s não sinto mais a mesma coisa.

Alternativa
,, "d": correta.
O verbo pretendia está conjugado no tempo
pretérito imperfeito do modo indicativo.
Alternativa "a"- pretérito perfeito do indicativo;
Alternativa "b"- pretérito perfeito do indicativo;

Questão de regência também.
Alternativa "a"- Quem defende, defende algo
e nunca DE algo.
Alternativa "c" -queria e tensionava possuem
significados distintos. Querer: sentir vontade de; ter
intenção de; DESEJAR; ASPIRAR. Tensionar: produzir
tensão, tornar tenso.
O peguinha é confundir com o substantivo~

@.
Alternativa "d" -o verbo anterior também está
no pretérito mais que perfeito do indicativo. Não há
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possibilidade de ser substituído por pretérito per-
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(C)

feito do indicativo.

Alternativa "e" - A palavra reputacão não
marca ideía negativa.

cinema dos Estados Unidos, Pau fine Kae/ (1919-2001),
publicava seu artigo mais famoso". Transpondo a frase

*'

•

destacada para a voz passiva, a forma verbal encontrada é:
(A) publicaram.
(8) havia sido publicado.
(C) publicou-se.

(0) tinha publicado.
(E) era publicado.

Alternativa "e": correta - Encontrar o objeto
direto da voz ativa: seu artigo mais famoso.
Fazer a inversão e acrescentar o verbo SER no

tempo em que está o verbo principal na oração da
voz ativa {pretérito imperfeito do indicativo): Seu
artigo mais famoso era publicado.
Muito cuidado para hão confundir o pretérito
imperfeito do indicativo com o pretérito perfeito.

cria~

um

(D) ... quão benignos sejam os propó~tos do trans-

gressor..
{E)

123. (FCC- Ana 11ista Judiciário- Área JudiciáriaTRE /PR/2012) ".i-.fá 40 anos, a mais célebre crítica de

homem de ciência que buscou
homem à sua própria semelhança ..

estratégia mais "despojadan que
conceber.

~e

poderia

Alternativa "d": correta - Confirme e sejam
estão no presente do subjuntivo e indicam ações
hipotéticas.
Alternativa "a"- deve: presente do indicativoação habituaL
Alternativa "b"- adverte: presentt;, do indicativo- ação habituaL
Alternativa "c"- buscou: pretérito perfeito do
indicativo- ação concluída.
Alternativa "e"- poderia: futuro do pretérito do
indicativo- ação condicionaL
125. {Analista Judiciário - Execução de Manda~
dos- TRF 2a região/2012- FCC) A frase cujo verbo
permite transposição para a voz passiva é:
(A) ... nenhuma pass!;lgern que trate da desobedi-

ência a Deus ..
(B) O filme começa com um prólogo ...

Alternativa "a"- Um verbo na ativa ""' dois na
passiva.

(C) ... porque cedeu a uma predisposição da natu-

Alternativa "b"- Um verbo na ativa ""'dois na
passiva.

(D) O Frankenstein original de Shelley é um livro

Alternativa "c"- Voz passiva sintética.

reza humana ..

rico ...
(E) .••

e não cumpriu o dever de qualquer criador..

Alternativa "d" - Nunca acrescentaremos o
verbo ter, apenas o ser.
Com relação a aspectos lingufsticos do trecho,
julgue o item a seguir.
As eleições no Brasil mobilizam os veículos de
informação também pelo anedotário que produzem.
Curiosamente, a presença crescente de indígenas
no processo eleitoral nos é transmitida exatamente
nesse registro.
124. {Analista Judiciário - Execução de Manda~
dos - TRF 2" região/ 2012 - FCC) ... mas encontro
nele pouco que confirme a leitura hollywoodiana.
O verbo empregado nos mesmos tempo e modo
que o grifado acima está em:
(A} A tecnologia humana não deve ir além de uma
ordem ...
(B) Um antígo provérbio latino adverte ...

Alternativa "e": correta - Para haver a transposição da voz ativa para a passiva, é necessário haver
o objeto direto: o dever. E o dever não foi cumprido.
Alternativa "a" -Verbo transitivo indireto não
admite voz passiva.
Alternativa ''b"- Verbo intransitivo não admite
voz passiva.
Alternativa "c"- Verbo transitivo indireto não
admite voz passiva.
Alternativa "d"- Verbo de ligação não admite
voz passiva.
126. (Analista Judiciário -Área Judiciária - TRF
2a região/ 2012- FCC)
Quando oenso em comprar "Uma ilha,
nenhuma dessas excelências me seduz mais do que

Verbo
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as outras, nem todas juntas constituem a razão do
meu desejo.
Estará adequada a nova correlação entre os tempos e os modos verbais caso se substituam os elementos sublinhados da frase acima, na ordem dada, por:
(A) Se eu vier a pensar~ seduziria~ constituíam

(B) Quando eu ficava pensando~ seduzira- consti-

Alternativa "d" - Há possibilidade porque
existe o objeto direto: E por que somos seduzidos
pela ilha?
Alternativa "e"- Não admite transposição para
a voz passiva pelo fato de o verbo ser intransitivo.
Perceba que a banca está mudando
pedir vozes verbais. Cuidado!

a forma de

tuiriam
{C) Se eu vier a pensar ~ terá seduzido ~ viriam
constituir

a

(0) Quando eu pensava ~ houvesse de seduzir ~

tinham constituído
(E) Se eu viesse a pensar-

seduziria~

constituiriam

128. (Analista Judiciário - Area Judiciária - TRF
2" região/2012- FCC) O emprego, a grafia e a flexão
dos verbos estão corretos em:

(A) A revalorização e a nova proeminência de Paraty
não prescindiram e não requiseram mais do que
o esquecimento e a passagem do tempo.
(8) Quando se imaginou que Paraty havia sido para

Alternativa "e":

correta~

Questão muito tranquila, porque basta usar os tempos condicionais:
viesse (pretérito imperfeito do subjuntivo) e seduziria {futuro do pretérito do indicativo).

sempre renegada a um segundo plano, eis que
ela imerge do esquecimento, em 1974.

Algumas sugestões:

(C) A cada novo ciclo econômico retificava-se a
importância estratégica de Paraty, até que, a partir de 1855, sobreviram longos anos de esquecimento.

Alternativa "a"- vier, seduzirei.

(0) A Casa Azul envidará todos os esforços, refre-

Alternativa "b"- ficava, seduzia.
Alternativa "c"- vier, terei.
Alternativa "d" - Não há correlação entre os
tempos.

127. (Analista Judiciário- Area Judiciária- TRF 2"'
região/·2012- FCC) Atentando-se para a voz verbal,
é correto af!rmar que em
(A) Por bondade abstrata nos tornamos atrozes
ocorre um caso de voz passiva.
(B) A ideia de fuga tem sido alvo de crítica severa o
elemento sublinhado é agente da passiva.
(C) Amemos·a ilha a transposição para a voz passiva
resultará na forma verbal seja amada.
(0) E por que nos seduz a ilha? não há possibilidade
de transpoSição para a voz passiva.
{E) tudo isso existe fora das ilhas a transposição para
a voz passiva resultará na forma verbal tem existido.

ando as ações predatórias, para que a cidade não
sucumba aos atropelos do turismo selvagem.
(E) Paraty imbuiu da sorte e do destino os meios
para que obtesse, agora em definitivo, o prestigio de um polo turístico de inegável valor histórico.

Alternativa "d": correta- Envidar: empregarfuturo do presente do indicativo; refrear: dominar,
vencer- gerúndio; sucumba - presente do subjuntivo.
O Nota da autora: Questão de verbo e ortografia.
jllo-

Dica -para facilitar:

Envidar- envido, envidas, envida I envidei, envidaste, envidou.
Refrear - refreio, refreias, refreia I refreei, refreaste, refreou.
Sucumbir- sucumbo, sucumbes, sucumbe.
Prescindir - prescindo, prescindes, prescinde I
prescindi, prescindiste, prescindiu.

Alternativa "c": correta -O objeto direto é a
ilha. Na voz passiva: A ilha seja amada por nós.
Alternativa "a"- Voz ativa. Sujeito: nós.

Requerer- requeiro, requeres, requer I requeri,
requereste, requereu.
Sobrevir - sobrevenho, sobrevéns, sobrevém I
sobrevim, sobrevieste, sobreveio (como o VIR}.

Alternativa "b" - Voz ativa, pois não há verbo
ser + particípio. A ideia de fuga é atvo de critica

Obter- obtive, obtiveste, obteve {como o TER).

severa.

Imbuir- imbuo, imbuis, imbui.
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Alternativa "a"- Requereram. O requerer não é
conjugado com o querer.

Mantém-se adequada correlação entre tempos e
modos verbais com a substituição das formas sublinhadas no trecho acima, na ordem dada, por:

Alternativa "b" - Emerge.

Atente~se ao con-

-
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texto.
1

2

)

estávamos

apresentava

tratava-se

vinham

b)

estaríamos

apresentara

tratava-se

viessem

Alternativa "c"- Ratifica-se e sobrevieram.
Alternativa "e"- Obtivesse.

3

4

129. (FCC - TRT 11 - Analista Judiciário/2012)

)

estaremos

apresente

tratar-se-ia

venham

Existe transposição de uma voz verbal para outra em:

d)

estávamos

apresentou

tratar-se-á

venham

(A) Variam os níveis de percepção de uma fotografia
=São vários os níveis de percepção de uma fotografia.

)

estaremos

apresentara

tratava-se

viessem

{8) As fotografias são uma espécie de espelhos= As

Alternativa "a"- Correta.

fotografias tornam-se uma espécie de espelhos.
(C) A percepção de uma imagem muda com o passar do tempo= O passar do tempo muda a percepção de uma imagem.
{D) Os olhares hão de descongelar cada imagem

= Cada imagem há de ser descongelada pelos
olhares.
(E) Certas fotos se assemelham a espelhos = Há
espelhos aos quais certas fotos se tornam semelhantes.

Estávamos, apresentava, tratava-se e vinham:
pretérito imperfeito do indicativo- ações contínuas.
Nas demais alternativas, para ficarem corretas,
dever-se-ia ocorrer inúmeras alteraçõe~ e, mesmo
assim, por causa das ideias, ficaria difícil encaixar os
tempos citados. Vejamos algumas situações desconexas que seriam facilmente eliminadas.

Alternativa "b"- Pretérito imperfeito do indicativo+ pretérito mais-que-perfeito do indicativo.
Alternativa "c"- As ações foram passadas para
o modo subjuntivo (duvidoso).

Alternativa "d"- Correta.
O Nota da autora: Perceba que há dois verbos
na voz ativa (hão de congelar), como precisamos
acrescentar o verbo ser e fazermos a inversão do
objeto direto, feremos na passiva analítica: cada imagem (sujeito paciente) há de ser descongelada pelos
olhares (agente da passiva).

Alternativa "d"- Mesclou imperfeito com perfeito+ futuro do presente e presente do subjuntivo.
Alternativa "e"- Futuro do presente com pretérito mais-que-perfeito.
131. {FCC - TRT 6 - Analista Judiciário/2012)
Atente para as seguintes frases:
Seria ótimo que a Igreja Católica venha a escolher, no próximo ano, um tema tão importante
como o que já elegera para a campanha da fraternidade deste ano.

Alternativa "a" - As duas orações estão na voz
ativa. Os níveis de percepção variam= verbo intransitivo não admite voz passiva.
Alternativa "b" - As duas orações estão na voz
ativa. Verbo de ligação não admite voz passiva.

1!. Se todas as religiões adotassem exatamente o
mesmo sentido para o termo dignidade, este

Alternativa "c"- As duas orações estão na voz
ativa. Verbo intransitivo não admite voz passiva.

alcançaria o valor universal que caOa uma delas
postula.

Alternativa "e"- As duas orações estão na voz
ativa. Verbo transitivo indireto não admite voz passiva.

lU. Quando viermos a nos entender quanto ao que
fosse dignidade, esse termo poderia ser utilizado sem gerar tantas controvérsias.

130. (FCC- TRT 11- AnalistaJudiciário/2012)

Ocorre adequada correlação entre os tempos e os
modos verbais no que está em

Estamos vivendo uma época em que a bandeira da discriminação se aoresenta em seu sentido
mais positivo: trata-se de aplicar políticas afirmativas para promover aqueles que vêm sofrendo discriminações históricas.

(A) 11, apenas.

(B) I, llelll.

(C) I e 11, apenas.
(D)

11

e 111, apenas.

Verbo

(E) I e 111, apenas.

Alternativa '"e" - Por havermos suposto que
fora o mais leal dos parceiros, nào imaginaríamos
que mesmo ele pudesse nos trair.

Alternativa "a"- Correta.
Errada: Seria ótimo que a Igreja Católica viesse
a escolher, no próximo ano, um tema tão importante como o que já elegeu para a campanha da
fraternidade deste ano.1

i
H. Correta: usados os tempos condicionais - preté-

rito imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo.
UI. Quando viermos a nos entender quanto ao que

seja dignidade, esse termo poderá ser utilizado
sem gerar tantas controvérsias.

----------

132. {FCC - TRT 24 - Analista Judidário/2011)
Ninguém imaginou que ele nos trairia. Supúnhamos,
mesmo, que fosse o mais leal de nossos parceiros.
As frases acima estão reorganizadas numa só
frase, sem prejuízo para a correção e o sentido, em:

{A) Sendo o mais leal de nossos parceiros, como
sempre supomos, não é de se imaginar que nos
traia.
(B} Uma vez que fosse o mais leal de nossos parceiros, como imaginar que haveria de nos trair?
{C) Na suposiçáo de que ele era, mesmo, o mais leal

de r\OSsos parceiros, nenhum de nós imaginou
que nos trairia.
{0) Conquanto tenha sido o mais leal de nossos parceiros, sua traição era para nós algo mesmo inimaginável.
(E) Por havermos suposto que fora o maís leal dos
parceiros, não imaginaríamos que mesmo ele
possa nos trair.

133. (FCC - TRT 24 - Analista Judiciáriol2011)
Transpondo-se para a voz passiva a frase Hoje a
autoria institucional enfrenta ·séria concorrência
dos autores anônimos, obter-se~á a seguinte forma
verbal:
(A) são enfrentados.
{8)

tem enfrentado.

{C) tem sido enfrentada.
(0) têm sido enfrentados.

(E) é enfrentada.

Alternativa "e": correta - Objeto direto da
ativa: séria concorrência + verbo ser (no mesmo
tempo do verbo principal da voz ativa~ presente do
indicativo)""' é. Verbo principal da ativa no particípio
=enfrentada.
Frase completa: Hoje séria concorrência dos
autores anônimos é enfrentada pela autoria institucionaL
Alternativa ''a"- Eliminada porque o verbo está
no pluraL
Alternativa "b" - Nunca acrescentar verbo
algum que não seja o verbo ser.
Alternativa "c" - Se há um verbo na ativa, na
transposição, têm-se dois e nunca três. Por quê? Porque sempre acrescentamos apenas um verbo (SER).
Alternativa "d"- Acrescentado ao comentário
anterior a seguinte observação: verbos no plural. O
sujeito paciente está no singular.
i·

Alternativa "c"- Correta.
O Nota da autora: questão de verbo, período
composto (conjunção) e coesão textual.

134. (FCC- TRT 24- Analista Judiciáriol2011) Está
plenamente adequada a correlação entre tempos e
modos verbais na frase:

Uma dica está na conjugação do verbo trair que
no enunciado é conjugado o futuro do pretérito do
indicativo (trairia), indicando ação condicional.

(A) As leis de perfeição teriam por objeto mais a
bondade do homem que as seguisse do que a da
sociedade na qual fossem observadas.

Alternativa "a" - Sendo o mais leal de nossos
parceiros, como sempre supusemos, não é de se
imaginar que nos trairia.

(B) As leis de perfeição tinham por objeto mais a
bondade' dos homens que as seguir do que a da
sociedade na qual serão observadas.

Alternativa "b"- Uma vez que era o mais leal
"de nossoS"parceiros, como imaginar que haveria de
nos trair?

(C) As leis de perfeição terão por objeto mais a bon~

Alternativa "d" - O erro está no emprego da
conjunção conquanto, pois tornou o período inco~
erente.

(D) As leis de perfeição teriam por objeto mais a
bondade do homem que as siga do que a da
sociedade na qual têm sido observadas.

dade dos homens que as tivessem seguido do
que a da sociedade na qual terão sido observadas.

"''
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{E) As leis de perfeição terão tido por objeto mais
a bondade do homem que viesse a segui-las do
que a da sociedade na qual fossem observadas.

Alternativa "a" -Correta.

I
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(B) O que quer que os comoelisse cabe admirar a
coragem desses homens que partiam para odesconhecido sem saber o que os aguardava a cada
volta do rio.

·-

(C) Caso não se surtisse com os mantimentos neces-

O Nota da autora: Ccimbinação de verbos para
facilitar.

sários para o longo percurso, o viajante corria o
risco de literalmente morrer de fome antes de
chegar ao destino.

... Dica - tempos condicionais: SSE combina

(0) Se não maldiziam os santos, é bastante provável

com RIA - pretérito imperfeito do subjuntivo e
futuro do pretérito do indicativo.

que muitos dos viajantes maldizessem ao menos
o destino diante das terríveis tribulações que
deviam enfrentar.

(A) Teriam- seguisse- fossem.

As alternativas 2_, s_, s! e~ são descabidas gramaticalmente.

135. (FCC - TRT 23 - Analista Judiciário/2011)
'Tanto as fontes quanto a própria historiografia falavam
a linguagem do poder... "Transpondo-se a frase acima
para a voz passiva, a forma verbal resultante será;

(A) eram faladas.
(B) foi falada.

(C) se falaram.
(D) era falada.
(E) tinha-se falado.

Alternativa "d"- Correta.
O Nota da autora: Encontrar o objeto direto (a
linguagem do poder), inseri-lo no início da oração e
acrescentar o verbo ser no mesmo tempo do verbo
principal da voz ativa (pretérito imperfeito do indicativo)"' era.

Feito! A linguagem do poder era falada tantos
pelas fontes quanto pela própria historiografia.
Alternativa "a"- Verbos no plural.
Alternativa "b"- Muda-se o tempo para pretérito perfeito.
Alternativa "c" - Além do erro de plural, o
tempo foi alterado para pretérito perfeito.
Alternativa "e"- Nunca acrescenta outro verbo
além do ser.
136. (FCC- TRT 23- Analista Judidário/2011) O
verbo corretamente empregado e flexionado está
grifado em:
(A) E de se imaginar que, se os viajantes setecentistas antevessem as dificuldades que iriam deparar, muitos deles desistiriam da aventura antes
mesmo de embarcar.

(E) Na história da humanidade, desbravadores
foram não raro aqueles que sobreporam o
desejo de enriquecer à relativa segCrança de
uma vida sedentária.

Alternativa "b": correta- Compelisse é a forma
do verbo comp'elir conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo.
Alternativa "a" - Antever deve ser conjugado
como o verbo ver. Se os viajantes vissem= antevissem.
Alternativa "c"- O verbo é sortir= sortisse.
Alternativa "d"- Maldizer é conjugado como o
dizer. É bastante provável que muitos dos viajantes
dissessem= maldissessem.
Alternativa "e"- Sobrepor é conjugado como o
verbo pôr. Aqueles que puseram"' sobrepuseram.
137. (FCC- TRT 23- AnalistaJudiciário/2011) Está
adequada a correlação entre tempos e modos verbais na frase:
(A) Os criminosos que tenham ultrajado a pátria

seriam forçados a servi-la pelo tempo que se julgava necessário.

a pátria deveriam ser
submetidos a um castigo que trouxera consigo
uma clara lição.

(B) Os que vierem a ultrajar

(C) Ninguém seria indiferente a uma vultosa soma

que venha a receber como indenização ao delito
que o p(ejudique.
(0} O próprio criminoso, se mantivesse alguma dose
de decência, possa tirar proveito da lição a que
seja submetido.
(E) Sempre houve povos que, por forte convicção,
evitaram a guerra, ainda quando fossem provocados.

Verbo

Alternativa "e": correta - Houve e evitaram:
pretérito perfeito do indicativo (ações condufdas);
fossem: pretérito imperfeito do subjuntivo (ação
condicional).
Opções de correção, já que sempre há mais de
uma possibilidade.
Alternativa "a"- Os criminosos que tivessem
ultrajado a pátria seriam forçados a servi-la pelo
tempo que se julgasse necessário.
Alternativa "b" - Os que vierem a ultrajar a
pátria deverão ser submetidos a um castigo que
trará consigo uma clara lição.
Alternativc. "c" - Ninguém seria indiferente a
uma vultosa soma que viesse a receber como indenização ao delito que o prejudique.
Alternativa "d"- O próprio criminoso, se mantivesse alguma dose de decência, poderia tirar proveito da lição a que seria submetido.
138. {FCC - TRT 4 - Analista Judiciário/2011) "A
conci!iacão antes de tudo tem oroporcionado às
partes o efetivo acesso àJustica pois elas participam
diretamente no resultado apaziguador do conflito'.
Transpondo o segmento destacado na frase acima
para a voz passiva, a forma verbal resultante é:
{A) têm proporcionado.
(8) tem sido proporcionado.
{C) tinham proporcionado.
(O) era prqporclonado.
(E) foi proporcionado.
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{B) Ele acredita que haverão de justificar-se todos os
meios quando os fins representarem um ganho
de alcance coletivo.
(C)

Tão logo fossem denunciados os horrores do
stalinismo, os comunistas devem ter revisto suas
antigas convicções.

(D) Será que alguém acreditou que uma sociedade
sem classes e sem preconceitos possa ter-se formado num reç:~ime autoritário?
(E) Se a catequese pudesse propagar a fé religiosa
sem recorrer à intimidação, talvez os convertidos
tenham sido mais numerosos.

Alternativa "b": correta- Acredita: presente do
indicativo; haverão: futuro do presente do indicativo.
Ações certas.
Alternativa "a"- caso indica condição= implicassem.
Alternativa "c"- deveriam::::: tempos condicionais: pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do
pretérito do indicativo.
Alternativa "d"- poderia= indica condição.
Alternativa ''e"- tivessem= indica condição.
140. (FCC - TRT 20 - Analista Judiciário/2011)
Paulo Honório (querer) contar a própria vida, mas,
julgando que não o (conseguir), (pedir) ao jornalista
Gondim que o (fazer).
Os verbos indicados entre parênteses estarão
adequadamente correlacionados na frase acima
caso se flexionem nas seguintes formas:
(A) quisera l conseguirá I pedisse Ifaria

Alternativa "b": correta- Qual o objeto direto
da voz ativa? O efetivo acesso.

(B) queria J conseguiria I pediu Ifizesse

Iniciemos a oração da voz passiva com o objeto
direto (que passa a ser sujeito paci-ente) e acrescentemos o verbo ser: O efetivo acesso à Justiça tem sido
proporcionado pela conciliação.

(O) quis I consegue I pede j fizesse

Eliminam-se!! e.!: por estarem no plural;_2 e~ por
permanecerem com dois verbos.
~ Dica- Se na ativa há 1 verbo, haverá 2 dois na
passiva; 2 na ativa = 3 na passiva, certo?

139, (FCC- TRT 14- Analista Judiciário/2011) Está
adequada a correlação entre tempos e modos verbais na frase:
(A} Um fim talvez justificaria os meios caso estes
implicarem sacrifícios que não se distribuam
desigualmente.

(C) queria I conseguisse I pedia Ifaça

(E) quis I conseguiu I pediu Ifaça

Alternativa nb": correta - Basta atentar-se ao
que indica cada ação.
queria: pretérito imperfeito do indicativo= ação
contínua;
conseguiria: futuro do pretérito do indicativo =
ação condicional;
pediu: pretérito perfeito do indicativo = ação
concluída;
fizesse: pretérito imperfeito do indicativo= ação
condicional;
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141. {FCC- TRT 20- Analista Judiciário/2011) A

transposição para a voz ativa da frase Foi assim que
sempre se fez a literatura tem como resultado:
(A) Sempre foi assim que a literatura fez.

(8) Assim é que sempre foi feita a literatura.
(C) Terá sido feito sempre assim, a literatura.
(0) Foi sempre assim que a literatura tem feito.

Alternativa "a" - Não temas;
tema; seus; confie; seus; siga.

aferre~te

I Não

Alternativa "c" - foge; não dês I o; fuja; dê;
terá.
Alternativa "d"- adotares, devem inspirar-te I
aprenderá.
Alternativa "e" - és; atenta; te; te confiou I
seja; atente.

{E) Foi assim que sempre fizeram a literatura.
143. (Analista Judiciário- Área Judiciária TRE/PE
2011 - FCC) Estão plenamente adequadas a flexão
e a correlação entre tempos e modos dos verbos na
frase:

Alternativa "e"- Correta.

O Nota da autora: Não há o agente da ação na
voz passiva, por isso o verbo, na voz ativa, deve ficar
no plural para indeterminar o sujeito: fizeram a lite-

ratura.
Alternativa "a"- Verbo no singular= eliminada.
Alternativa "b"- Oração na voz passiva analítica.
Alternativa "c" -Oração na voz passiva analítica.

Alternativa "d" - Além do verbo no singular,
acrescentou-se o verbo ter.

(A) As ponderações de Kucinski seriam úteis se acatadas portados os que estivessem envolvidos no
campo de atuação que ele analisou.
(8) Todo louvor aos que se disporem a assumir valores éticos, sem que se importassem com os sacrifícios que isso representaria.
(C) Teria sido o mercado, e não a fraqueza moral de
cada um, o fator que levará os jovens a uma com~
petição cada vez mais violenta.
(0)

142. (Analista Judiciário- Área Judiciária TRE/PE
2011 - FCC) Numa carta em que um velho jornalista
se dirigisse a um recém-contratado do jornal, seria
plenamente aceitável a redação da seguinte frase:
(A)

nais não devem, meu caro, desmerecer os valores pessoais de que você se orgulha.
(C)

(E) Caso ninguém venha a se preocupar com a ética

no trabalho, seria inútil que ós velhos profissionais venham a nos lembrar o nome de Pulitzer.

Não temais, meu caro, a concorrência de teus
colegas: confia em teus próprios valores, aferre-se a eles e segue em frente.

(B) Os valores que nortearão suas decisões profissio-

Se te vierem ameaçar as piores tentações, fuja
delas, amigo, não as dê qualquer atenção, e não
terás motivo de arrependimento.

{0) Aprenderás com o tempo, meu

jovem, que

mesmo nas pequenas decisões que adotar,
devem inspirá-lo os valores maiores da ética.
(E) Bem-vindo seja, colega, e atenta para que a
ansiedade da competição não lhe desvie da missão que a comunidade nos confiou.

Alternativa "b": correta - Meu caro: vocativo.
Intercalação correta: as valores que nortearão suas
decisões profissionais não devem, meu caro, desmerecer os valores pessoais de que você se orgulhan.

Façamos a concordância com a segunda pessoa
do singular e em seguida com a terceira para treinar
o imperativo.

Os jovens jornalistas agem hoje como se nunca
houvera necessidade de sobreviver ao tempo
em que trabalhassem os veteranos.

Alternativa "a": correta- Tempos condicionais:
seriam =futuro do pretérito do indicativo; estives~
sem= pretérito imperfeito do subjuntivo.

Sugestões de correção:
(8)

dispuserem, importem, representa.

(C)

leva.

(0)

houvesse, trabalham.

(E) será.

O trecho refere·se à próxima questão.

As indústrias culturais, e mais especificamente
a do cinema, criaram uma nova .figura, "mágica",
absolutamente moderna: a estrela. Depressa ela
desempenhou um papel importante no sucesso
de massa que o cinema alcancou. E isso continuo.
Mas o sistema, por muito tempo restrito apenas à
tela grande, estendeu-se progressivamente, com o
desenvolvimento das indústrias culturais, a outros
domínios, ligados primeiro aos setores do espetá-

Verbo

cu/o, da televisão, do show business. Mas alguns
sinais já demonstravam que o sistema estava prestes a se espalhar e a invadir todos os domínios: imagens como as de Gandhi ou Che Guevara, indo de
fotos a pôsteres, no mundo inteiro, anunciavam a
planetarização de um sistema que o capitalismo de
hiperconsumo hoje vê triunfar.
144. (FCC - Analista Judiciário - iArea Administrativa- TRE /AP/2011) Em certas passagens do trecho, os autores referem-se a certas ações pretéritas
que consideravam contínuas. A forma verbal que
demonstra essa atitude é

IA) criaram.
(B)

alcançou.

Alternativa "d" -Presente do subjuntivo- ação
duvidosa, hipotética
Alternativa "e"- Futuro do pretérito do indica-

tivo- ação condicional
146. (FCC - Analista Judiciário-- Area Administrativa - TRE IT0/2011) "Minha outra mulher teve uma

educação rigorosa, mas mesmo assim mamãe nunca
entendeu por que eu escolhera justamente aquela, entre
tantas meninas de uma família distinta". O verbo grifado
na frase acima pode ser substituído, sem que se altere
o sentido e a correção originais, e o modo verbal, por:
(A) escolheria.
(B) havia escolhido.

(C) continua.

(C)

houvera escolhido.

(D) anunciavam.

(0)

escolhesse.

(E) vê triunfar.

{E)

teria escolhido.

Alternativa "d": correta- Se são pedidas ações
pretéritas e contínuas, imediatamente eliminam-se
as alternativas~.. Q, pois os verbos estão no pretérito
perfeito e as ações são concluídas, terminadas. Nas
alternativas s; e ~. os verbos estão no presente do
indicativo, ou seja, asaçõessão habituais. Chega-se à
resposta facilmente.
145. {FCC - Analista Judiciário - Área Judiciária
"Para que noS 00 feliz ..." O verbo
flexionado nos mesmos tempo e ,modo em que se
encontra o grifado acima está em:
- TRE /T0/2011)

(A) .•. como a morte de alguém que amamos ...

Alternativa "b": correta - Escolhera está no
tempo mais-que-perfeito do indicativo. Sua forma
no tempo composto (ter ou haver+ particípio) equivale a havia escolhido, pretérito mais-que-perfeito
composto do indicativo.

Note a diferença de uso que está caindo em desuso,
mas que já foi pedida em algumas provas {inclusive
F.C.C.): A escolha entre os auxiliares ter e haver nos
tempos compostos depende do registro a ser utilizado.
Nos registros menos formais {linguagem coloquial,
familiar, corrente) emprega-se o auxiliar ter; nos registros formais deve-se utilizar o verbo haver. Fica a dica
para eventuais questões que possam pedir a substituição, por exemplo, questão de correspondência oficial.

(B) ... porque· nos darmos o trabalho..

(C) Se o..livro que estamos lendo.
(0) .•.
(E)

livros que nos atinjam ...

Seríamos felizes da mesma forma ..

Alternativa "d": correta.
.,_Dica- Verbo ao lado da conjunção QUE indica
dúvida, hipótese. O verbo grifado encontra-se no
presente do subjuntivo, assim como a forma atinjam,
na alternativa O.
Alternativa "a" - Presente do indicativo - ação
hab).t._ual

~erta,

Alternativa "b" - Infinitivo pessoal - não indica
tempo
Alternativa "c" - Presente do indicativo - açãó
certa, habitual

AtePção! Para responder às questões
abaixo, considere o texto:

Assim como os antigos moralistas escreviam
máximcs, deu-me vontade de escrever o que se
poderia chamar de mínimas, ou seja, alguma coisa
que, ajustada às limitações do meu engenho, traduzisse um tipo de experiência vivida, que não
chega a alcançar a sabedoria mas que, de qualquer
modo, é resultado de viver
Andei reunindo pedacirlhos de papel em que
estas anotações vadios foram feitas e ofereço-as
ao leitor, sem que pretenda convencê~Jo do que
penso nem convidá-lo a repensar suas ideias. São
palavras que, de modo canhestro, aspiram a enveredar pelo avesso das coisas, aámftindo-se que elas
tenham um avesso, nem sempre perceptível mas
às vezes curioso ou surpreendente. (Carlos Drum-

,.,
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mond de Andrade. O avesso das coisas [aforismos].
S.ed. Rio de Janeiro: Record, 2007, p. 3)

.,.
•

'

147. (FCC- Analista Judiciário- Ãrea JudiciáriaTRF 1" REGIÃ0/2011) Sobre o que se tem no texto,

afirma-se com correção:
(A) o emprego de Andei colabdra para que se
imprima à frase um aspecto durativo, tal como
ocorre em "Anda a reclamar de tudo, depois que
ele viajou".
(B)

a expressão ou seja introduz explicação acerca
do que seria a vontade de escrever.

(C) o segmento o que se poderia chamar de mínimas
expressa possibilidade bastante improvável,
dado o caráter aleatório do nome proposto.
(D)

se a expressão pedacinhos de papel fosse substituída por uma única palavra, estaria correto o
emprego de "papelzinhos".
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(E) poderia fazer.

Alternativa "c": correta - Sem voltar ao texto
seria impossível acertar a questão. O agente da passiva na primeira pessoa do singular está e~plícito
apenas no texto.
(A) Voz passiva sintética.
(B) Acrescentou o verbo ter, mais
(0)

uma vez: errado.

Concordância errada.

(E) Dois verbos na passiva= um verbo na ativa.
Atenção! As composições a seguir e~tão
entre as "anotaçõeSs" de Cá rios Drummond
de Andrade na mesma obra de que se
extraiu o texto anterior. Considera-as para
responder à questão de número 10.

(E) reorganizando a frase ajustada às limitações do
meu engenho, ela estaria correta assim "ajustada
à mim, se for levado em conta as limitações do
meu engenho"

Alternativa "a": correta -Aspecto é a duração
do processo verbal (início, curso e fim). Aspecto durative, cursivo ou progressivo i.ndica que o processo está
em desenvolvimento, ou seja, continua depois que se
inicia. No texto, a forma andei está ligada ao gerúndio
reunindo, reforçando a ideia de continuidade.
Alternativa "b"- ou seja introduz uma explicação acerca do que são mínimas.
Alternativa "c" - O uso do verbo no futuro do
pretérito remete à ação condicional, improvável, mas
não há caráter aleatório do nome proposto.
Alternativa "d"- O plural do subStantivo masculino no diminutivo é papeizinhos.
Alternativa "e"- Erros na reorganização: a mim
não admite crase por ser um pronome pessoal oblíquo; se forem levadas em consideração as limitações.
148. {FCC - Analista Judiciário -Área Judiciária

REI
O rei nunca está nu no banho;
cobre-se de adjetivos.
Ao tornar-se carta de baralho, e não o baralho
inteiro,
o rei propicia

o advento da República.

(Carlos Drummond de Andrade. O avesso das
coisas (aforismos]. S.ed. Rio de Janeiro: Record,
2007,p. 193)

149. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRF P REGIÃ0/2011) Contribuem para que as "ano-

- TRF P REGIÃ0/2011) "em que estas anotações
vadias foram feitas" Observando o contexto em que

tações" de Carlos Drummond enunciem observação
de valor geral o emprego

a frase acima foi empregada, a sua transposição para
a voz ativa produz corretamente a seguinte forma
verbal:

(A) do presente do indicativo e dos artigos "o~ e "a".

(A) fizeram-se.

(C) do plural, em adjetivos, e do mesmo título para
duas distintas composições.

:BJ tinha feito.
C) fiz.
D) faziam.

(B) dos artigos "o" e "a" e do plural, em adjetivos.

(D) do mesmo título para duas distintas composições e da formulação breve - duas pequenas
linhas em cada composição.

Verbo

{E) da formulação breve- duas pequenas linhas em
cada composição- e do plural, em adjetivos.

Alternativa "a": correta - Expressões: O rei, o
banho, Q baralho, 2: advento e está, cobre-se;propi=
cia. Informação correta. Eliminam-se as alternativas
b, c, de e por não citarem o tempo (presente do indicativo).
150. (FCC - TRT 12 - Analista Judic.iário/2010)
NÃO admite transposição para a voz passiva a
seguinte construção:
(A) a legislação é leniente nesses casos.
{B) o estatuto tem enccntrado entraves.
(C) a legislação dificulta a aplicação de punições.
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Alternativa "b": correta - Acabou: pretérito
perfeito indicativo (ação concluída); haveria: futuro
do pretérito do indicativo (ação condicional; era: pretérito imperfeito do indicativo {ação contínua).
Alternativa "a" - Que ela reinasse; uma vez
que era.
Alternativa "c"- Que ela reinasse; pois era.
Alternativa "d"- Que ela reinasse.
Alternativa "e"- Que ela reinaria; dado que era.
152. {FCC - TRT 9 - Analista Judiciário/2010) A
construção que NÃO admite transposição para voz
passiva é:

(D) o intuito de melhor detalharas responsabilidades.

(A) os que vivem na expectativ<: da felicidade absoluta.

(E) para implementar esses procedimentos.

(B} Os pensadores da antiguidade clássica deixaram

-nos um tesouro.
(C) sigamos as coisas próximas
Alternativa "a": correta- Só admitem voz passiva os verbos transitivos diretos e transitivos diretos
e indiretos. O verb.o da alternativa~ é de ligação.

(D) E não invejemos os que estão mais alto
(E) favorecem nossa esperança.

Alternativa "b" -entraves têm sido encontrados no estatuto.
Alternativa "c"- a aplicação de punições é dificultada pela legislação.
Alternativa "d"- o intuito de as responsabilidades se~em detalhadas melhor.
Alternativa "e" - para serem implementados
esses proc'edimentos.
151. {FCC- TRT 12- Analista Judiciário/201 O) Está
adequada a correlação entre tempos e modos verbais na frase:
{A) E teria determinado que ela tivesse reinado
sobre a sua criação, uma vez que fosse sua obra
mais bem acabada.
(8) E acabou determinando que ela haveria de reinar
sobre a sua criação, visto que era a sua obra mais
bem acabada.
(C) E determinara que ela houvesse de reinar sobre a
sua criação, pois haverá de ter sido sua obra mais
bem acabada.
(0) E foi determinando que ela estivesse reinando
sobre a sua criação, sendo sua obra mais bem
acabada.
(E) E tinha determinado que ela reinara sobre a sua
criação, dado que estivesse sendo sua obra mais
bem acabada.

Alternativa "a"- Correta.
O Nota da autora: Somente admitem transposição para a voz passiva os verbos transitivos diretos
e transitivos indiretos por possuírem objeto direto.
Sem objeto direto não há voz passiva.
Alternativa "a"- Correta. Viver é intransitivo,
porém não admite voz passiva.
Alternativa "b" - Deixar é transitivo direto e
indireto: um tesouro foi deixado a nós pelos pensadores.
Alternativa "c."- Seguir é transitivo direto: que
as coisas próximas sejam seguidas.
Alternativa "d"- Invejar é transitivo direto: e s
que estão mais alto não são invejados por nós.
Alternativa "e"- Favorecer é transitivo direto:
nossa esperança é favorecida.
153. (FCC- TRT 9- Analista Judiciário/2010) Está
INADEQUADA a correlação entre os tempos e modos
verbais nesta reconstrução de uma frase do texto:
(A) Cercar-nos-famas de inimigos reais ou virtuais e
precisaríamos proteger nosso país.
(B) O pacto que acabássemos por realizar com o
poder teria um preço muito alto.
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(C) A menos que as coisas venham a mudar profundamente, será difícil ver essa estabilidade amea~

çada.
(0) Tivesse sido assim, será que possamos contemplar um mundo com futuro?

(E} Teria sido bom se nos houvéssemos perguntado
como chegamos até aqui.
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passiva, precisa haver verbo SER+ PARTICIPIO (analítica} ou verbo transitivo direto, transitivo direto e
indireto+ SE (sintética).
Alternativa "a"- voz ativa.
Alternativa "c"- voz ativa.
Alternativa "d"- voz ativa.
Alternativa "e"- voz ativa.

Alternativa "d": correta - Tivesse sido assim,
será que poderíamos contemplar um mundo com
futuro? Atente-se, mais uma vez, aos tempos condicionais: pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro
do pretérito do indicativo.

Alternativa "a" - Cercar-nos-íamos (futuro do
pretérito do indicativo) de inimigos reais ou virtuais
e precisaríamos (futuro do pretérito do indicativo)

proteger nosso país.

Alternativa "b" - O pacto que acabássemos
(pretérito imperfeito do subjuntivo) por realizar com
o poder teria (futuro do pretérito do indicativo) um
preço muito alto.
Alternativa "c"- A menos que as coisas venham
(presente do subjuntivo) a mudar profundamente,
será {futuro do presente do indicativo) difícil ver essa
estabilidade ameaçada.
Alternativa "e"- Teria (futuro pretérito do indicativo) sido bom se nos houvéssemos (pretérito
imperfeito do subjuntivo) perguntado como chegamos (pretérito perfeito do indicativo) até aqui.
154. (FCC- Analista Judiciário- TRT 22a Região/
2010) u(. •• ) a ciência jamais será capaz de responder a
todas as perguntas". Utilizou-se corretamente a voz
passiva, preservando-se o sentido original, nesta
nova redação da frase <idma:

155. (FCC- Analista Judiciário- TRT 22a Região!
2010) Está inteiramente adequada a correlação entre
os tempos e os modos verbais na frase:

{A) Sugere o autor que, quando falte argumento
liberal para que alguns sejam altruístas, terão
entrado em cena as conhecidas razões das tropas de choque.
(B) Nascessem alguns para ser a elite e outros para
servi~ la, os homens se organizariam socialmente
com o mesmo equilíbrio que se manifesta entre
as abelhas e entre as formigas.

(C) Assim como se organizassem as abelhas e as
formigas, os homens podem inspirar-se nelas,
havendo assumido a mesma divisão básica de
trabalho.

a iniciativa egoísta sem
haver criado a iniciativa altruísta, o que acabava
por gerar uma profunda desarmonia entre os
homens.

(0} A natureza tem criado

(E) Caso venha a ocorrer uma radical flexibilização
das leis trabalhistas, os operários mais esclarecidos teriam percebido os prejuízos que essa alteração lhes acarretasse.

(A} A capacidade da ciência deixará de dar resposta
a todas as perguntas.

Alternativa "b": correta- Nascessem e organizariam: dois tempos condicionais {pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo, respectivamente).

(B) Jamais ocorrerá que todas as perguntas sejam
respondidas pela ciência.

A seguir, algumas sugestões de correções, mas
pode haver outras combinações.

(C) Nenhuma das perguntas jamais obterá resposta
pela ciência.

Alternativa "a" - Sugere o autor que, quando
faltar argumento liberal para que alguns sejam altruístas, terão entrado em cena as conhecidas razões
das tropas de choque.

(0} A nem todas as perguntas será jamais a ciência
capaz de dar respostas.
{E} Todas as perguntas, em qualquer tempo, deixarão de obter resposta pela ciência.

Alternativa "c"- Assim como se organizam as
abelhas e as formigas, os homens podem inspirar-se
nelas, havendo assumido a mesma divisão básica de
trabalho.

Alternativa "b": correta - Além de precisar
manter o advérbio iamais - que pode ser de negação ou tempo {tópico pedido em algumas provas)-,
as outras alternativas estão na voz ativa. Se pede voz

Alternativa "d" - A natureza tem criado a iniciativa egoísta sem haver criado a iniciativa altruísta,
o que acaba por gerar uma profunda desarmonia
entre os homens.

Verbo
Alternativa "e" -Caso viesse a ocorrer uma radical flexibilização das leis t~istas, os operários
mais esclarecidos teriam percebido os prejuízos que
essa alteração lhes acarretaria.
156. (FCC- Analista Judiciário- TRT- 9a Região/
2010) Está INADEQUADA a correlação entre os tem-

pos e modos verbais nesta reconstrução de uma
frase do texto:
\
{A) Teria sido bom se nos houvéssemos perguntado
como chegamos até aqui.
(8) Cercar-nos-íamos de inimigos reais ou virtuais e
precisaríamos proteger nosso país.
{C) O pacto que acabássemos por realizar com o

poder teria um preço muito alto.

Alternativa "a" - transitivo direto - objeto
direto: r.ossa esperança {é favorecida).
Alternativa "c" - transitivo direto e indireto objeto direto: um tesouro (foi deixado).
Alternativa "d" - transitivo direto - objeto
direto: as coisas (sejam seguida~ por nós as coisas).
Alternativa "e" - transitivo direto - objeto
direto: os que estão mais alto (e não sejam invejados
por nós os que estão mais alto).
158. (FCC- Analista Judiciário- TRT- s~ Região/
2010)
secavam as fibras num varal e(.. .) as carregavam para a propriedade, onde eram prensadas
e enfardadas (... )"Invertendo-se as vozes passiva e
0

(, • • )

ativa da frase acima, a frase correta resultante será:

(D) A menos qiJe as coisas venham a mudar profundamente, será difícil ver essa estabilidade ameaçada.

(A)

(E) Tivesse sido assim, será que possamos contem-

(B) As fibras ficavam secando num varal e lhes carre-

plar um mundo com futuro?

Alternativa "e": correta- Tivesse sido assim, será
que poderíamos contemplar um mundo com futuro?
Vejamos as outras combinações verbais corretas:

Alternativa "a"- futuro do pretérito do indicativo+ pretérito imperfeito do subjuntivo.
Alternativa "b"- dois verbos no futuro do pretérito do indicativo.
Alternativa "c" - pretérito imperfeito do subjuntivo+ futuro do pretérito do indicativo.
Alternativa "d" - presente do subjuntivo +
futuro do presente do indicativo.
157. (FÇC- Analista Judiciário- TRT- ga Região/
2010) A construção que NÃO admite transposição
para voz passiva é:
(A) favorecem nossa esperança.
{B) os que vivem na expectativa da felicidade abso~

luta.

As fibras secaram num varal e foram carregadas para a propriedade, onde lhes prensavam e
enfardavam.
gavam para a propriedade, onde as prensavam e
enfardavam.

(() As fibras eram secadas num varal e carregadas
para a propriedade, onde a prensava e enfardava.
{0)

As fibras secavam num varal e eram carregadas para a propriedade, onde lhes prensavam e
enfardavam.

(E} As fibras eram secas num varal e carregadas para

a propriedade, onde as prensavam e enfardavam.

Alternativa "e": correta - as fi.bras eram secas
{secavam está no pretérito imperfeito do indicativo,
~tindo a forma no perfeito secaram). Assim,
já se sabe a alternativa correta.
Eram secas e {eram) carregadas.
Eram prensadas e {eram) enfardadas = voz passiva analítica I onde as prensavam e as enfardavam
=voz ativa.
Questão em que pede transposições da ativa
para passiva e da passiva para a ativa.

{C) Os pensadores da antiguidade clássica deixa-

ram-nos um tesouro.
{D) sigamos as coisas próximas
{E) E não invejemos os que estão mais alto

Te~to

para a próxima questão:

Quando eu me encontrava preso
Na cela de uma cadeia

Alternativa "b"- Correta.
O Nota da autora: Se não admite voz passiva,
não há objeto direto. O verbo da alternativa-!?, é
intransitivo {quem vive, vive).

Foi que Vi pela primeira vez

As tais fotografias
Em que apareces

fnt~ira

Porém lá não estavas nua
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temas universais, reduzem-se a uma contagem
nos dedos- e quem escreve ficção vai beber sempre na mesma aguada. Um ficcionista puxa outro.
Dostoievski, Faulkner, Kafka deflagra~dm muítor
contemporâneos, graças à sua força extraordiná·
ria de gravitação. Servem de impulso à primeira
largada, seus modos de dizer e maneira àe. ver e
sentir o mundo deixam de ser propriedade privada, incorporam-se à literctura como conquista
de uma época, um condomínio em que as ideias
se desligam e flutuam soltas.

Esim coberta de nuvens ...
Terra! Terra!

Por mais distante
O errante navegante
Quem jamais te esqueceria?
Caetano Vefoso

i

(fragmento de "Terra"- http://letras.terra.com/
caetano-veloso/44780/)

159. (FCC- Analista Judiciário- TRT- 8" Região/

Fala-se comumente em influências na obra
deste ou daquele àutor. O termo, com o tempo,
perdeu contorno pejorativo. Quem não tem influências, quem não se abeberou em alguém? Literatura é um organismo vivo que não cessa d~ receber
subsídios. Felizes os que, contribuindo com essa
coisa inquietante que é escrever, revigoram-lhe o
lastro. Eles se realizam em termos de criação artística e contribuem, com sua experiência e suas descobertas, para que outros cheguem e deitem ali,
também, o seu fardo.

2010) Considere as afirmativas abaixo.

L

Ao transpor-se para a voz passiva o período
constituído pelos versos Foi que vi pelo primeira
vez I As tais fotcgrafias, a forma verbal resultante
é foram vistas.

11.

Caso o verbo esquecer em Quem jamais te esqueceria?... tivesse sido empregado em sua forma

pronominal (esquecer-se), a regência verbal teria
permanecido inalterada.
UI. Na frase que constitui a segunda estrofe do frag-

Stendha/ inverytou para o amor a teoria da
cristalização que se poderia aplicar à coisa literária. No fundo, as ideias são as mesmas, descrevem um círculo vicioso que o escritor preenche conscientemente, se acrescentar ao que já
encontrou feito uma dimensão pessoal. Criação
espontânea, inspiração, musa? Provavelmente
não existem, pelo menos na proporção em que
os românticos quiseram valorizar as manifestações do seu espírito. Escrever- e falo sempre
em termos de criar- é um exercício meticuloso
em busca do amadurecimento; quem escreve
retoma uma experiéncia sedimentada, com o
dever, que só alguns eleitos cumprem, de afargá-la dentro da perspectiva do_homem e da época.
(Héfio Pólvora. Gracíliano, Machadó, Drummond
& Outros. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975,

mento transcrito, o verso Por mais distante exerce
a função sintática de adjunto adverbial.
Está correto o que se afirma APENAS em:
(A) I.

(B) 11.
(C) li L
(0) I e 111.
(E) H elll.
~'

Alternativa "d": correta - Questão de verbo,
regência e análise sintática.
I.

Foi que vi pela primeira vez I As tais fotografias ""
foi que as tais fotografias foram vistas por mim

11.

De quem jamais se esqueceria. Os verbos esquecer e lembrar, com sujeitos na primeira pessoa
do singular ou do plural, pedem preposição se
acompanhados de pronome. Memorize assim:
com pronome, com preposição; sem pronome,
sem preposição. Esqueci seu llvro. Esqueci-me
de seu livro. Lembrei seu nome. Lembrei-me de
seu nome.

111. Adjunto adverbial de lugar: onde? Distante, por
mais distante.

Texto para a próxima questão:
Há uma rotina de ideias a que não escapa
sequer o escritor original. Os grandes temas, os

pp. 37-38)
160. (FCC- Analista Judiciário- TRT- 8" Região/
2010) Considere as afirmativas abaixo.
I.

O emprego do pronome lhe em revigoram-lhe o
lastro imprime a esse pronome valor de possessivo, pois equivale a revigoram seu lastro ou,
de outro modo, revigoram o lastro da literatura. (2" parágrafo)

11.

O emprego das formas verbais contribuem, cheguem e deitem, flexionadas nos mesmos tempo e
modo, denota, no contexto, uma mesma noção,
a de hipótese provável. (2<> parágrafo)

111. Ao transpor para a voz passiva a oração que o
escritor preenche conscientemente, o resultado
será pre_enchidas conscientemente pelo escri-
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Verbo
tor, porque o pronome que refere-se diretamente a ideias. (3° parágrafo)
IV. A forma pronominal grifada em alargá-la dentro
da perspectiva do homem e da época evita a substituição, no contexto, da expressão uma experi~nda sedimentada. (3° parágrafo)

Está correto o que se afirma APENAS em:
(A) JeiV.

(B) I, llleiV.

(C) 1,11 e 111.
(D) ll,llleiV.
{E) lletll.

Alternativa "a"- Correta.
I.

11.

Revigoram-lhe o lastro = revigoraram seu lastro.
O pronome LHE indica posse e possui função de
adjunto adnominal.

Alternativa "b": correta- A forma verbal~
nhe está conjugada no presente do subjuntivo e
indica dúvida. O mesmo ocorre com a forma viva.
Alternativa "a"- Na primeira oração, há tempo
composto, como no enunciado o verbo grifado está
no tempo simples, vá ao próximo verbo: pretérito
imperfeito do indicativo (pensava).
Alternativa "c"- Futuro do presente do indicativo e presente do indicativo.

Alternativa "d"- Presente do indicativo os dois
verbos.

Alternativa "e"- Presente do indicativo e futuro
do presente do indicativo.

Texto para a próxima questão:
RITA
No meio da noite despertei sonhando com
minha filha Rita. Eu a via nitidamente, na graça de
seus cinco anos.

Cheguem e deitem indicam hipóteses prováveis
por estarem no presente do subjuntivo, mas
contribuem está no presente do indicativo e se
refere à ação certa.

Seus cabelos castanhos - a fita azul- o nariz
reto, correto, os olhos de água, o riso fino, engraçado, brusco

111. O pronome relativo 9.J,!_gSe refere a círculo vicioso
""' um círculo vicioso que é oreenchido pelo
escritor.

Depois um instante de seriedade; minha filha
Rita encarando a vida sem medo, mas séria, com
dignidade.

IV. lte{T1 de coesão, basta voltar ao texto e substituir
o pronome: quem escreve retoma uma experiência ~edimentada, com o dever, que só alguns
eleitos cumprem, de a!amar a experiência sedimentada dentro da perspectiva do homem e da
época.

Rita ouvindo música; vendo campos, mares,
montanhas; ouvindo de seu pai a pouco, o nada
que ele sabe das coisas, mas pegando dele seu jeito
de amar- sério, quieto, devagar.

161. (FCC - Analista Judiciário - TRT - s~ Região/
2010) "( ... )de um outro 9alo que apanhe o grito(... )"
O verbo que se encontra conjugado nos mesmos
tempo e modo que o grifado na frase acima está presente nos seguintes versos de João Cabral de Melo
Neto, retirados de Morte e Vida Severina:

Eu lhe traria cajus amarelos e vermelhos,
seus olhos brilhariam de prazer. Eu lhe ensinaria a palavra cica, e também a amar os bichos
tristes, a anta e a pequena cutía; e o córrego; e
a nuvem tangida pela viração. (Minha filha Rita
em meu sonho me sorria - com pena deste seu
pai, que nunca a teve. (Rubem Braga. 200 Crónicas escolhidas. 13, ed. Rio de Janeiro. Record,
1998, p.200)

(A} só morte tem encontrado I quem pensava
encontrar vida ..

162. (FCC- Analista Judiciário- TRT- sa Região/
2010) O emprego de um mesmo tempo e modo ver-

(B) primeiro é preciso achar I um trabalho de que
viva.

bal em traria, brilhariam e ensinaria, no penúltimo
parágrafo do texto,

(C) Por onde andará a gente I que tantas canas cultiva?

(A) sugere que o sonho nada mais é que a lembrança
de ações recém-realizadas durante o estado de
vigília do autor.

(0) Os rios que correm aqui I têm a água vitalíci.:~ ...
(E) Quem sabe se nesta terra I não plantarei minha
sina?

(B) antecipa a revelação feita no último parágrafo
de que a filha do autor nunca existiu, sendo tais
ações apenas hipotéticas.
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(C) indica que tais ações foram efetivamente realizadas enquanto a filha do autor ainda vivia, isto é,
antes da morte dela aos cinco anos de idade.
(0) denota o desejo do autor de ver tais ações realizadas no futuro, quando a filha atingir a idade de
cinco anos.
{E) enfatiza a tristeza do autor por não ter mais a
guarda da criança, o que é revelado apenas no
último parágrafo do texto.

Alternativa "c"- À medida que~ divulgados,
os resultados parciais das eleições provocam as mais
distintas reações.
Alternativa "d"- poderia
Alternativa "e"- pudesse
164. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRE !AC/2010) A forma verbal resultante da transpo~
sição para a voz passiva da frase
(A) Quanto às minas de ouro, o rei as tira da vaidade
dos súditos será têMias~á tirado.

Alternativa "b": correta - Os verbos foram
conjugados no futuro do pretérito do indicativo que
indica ação condicional, hipotética.

(B) retrata satiricamente toda a civilização francesa
será tem-na retratado.

Alternativa "a"- Não há afirmação ou sugestão.

(C) exerce seu império sobre o próprio espírito dos
súditos será têm sido exercidos.

Alternativa "c"- O tempo que indica ações realizadas é o pretérito perfeito do indicativo.

(0) fornece a eles(... ) certo!> tratados de fé será sãoM

Alternativa "d"- O tempo que indica desejo é

(E) custa ao marido colocar sua mulher na moda
será custa-lhe tê-la colocado.

o imperativo.

-lhes fornecidos.

Alternativa "e" - Não enfatiza, pois é uma condição.
No século XIX, enfatizou-se, nos m<:~is diversos
domínios, a busca de explicações sobre as origensdos homens, das sociedades, das nações.

--------·------163. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRE /AC/2010)
Está adequada a correlação entre tempos e
modos verbais na seguinte construção:
(A) Aquelas cédulas de papel eram as que o eleitor
devesse utilizar na hora em que se dispusesse a
votar.
(8) Não tardava muito para que começassem a
irromper discussões entre os que simpatizavam
com diferentes candidatos.
(C} A medida que eram divulgados, os resultados
pardais das eleições teriam provocado as mais
distintas reações.
(D) Meu pai achava que um candidato com aquele
sobrenome não pudesse vir a exercer um cargo
daquela relevância.
(E) Eu faria qualquer coisa para que a sensação
daqueles dias de eleição possa ressurgirem mim,
com a mesma força.

Alternativa "b": correta.
Alternativa "a"- deveria - há relação de condicionalidade com o verbo dispusesse (respectivamente: futuro do pretérito do indicativo e pretérito
imperfeito do subjuntivo)

Alternativa "d": correta.
Alternativa "a"- Elas são tiradas
Alternativa "b"- Toda civilização é retratada
Alternativa "c" - Seu império é exercido
Alternativa "d" - certos tratados são-lhes fornecidos.

Alternativa "e"- Não possui objeto direto, logo
não admite voz passiva.
165. (FCC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRE /AC/2010) Está correta a flexão de todas as formas verbais na frase:
(A} Muitos dos contemporâneos de Montesquieu
conviram em que ele cometia intoleráveis abusos no exercício de sua critica.
(8) O que hoje não mais constitue escândalo, à
época de Montesquieu podia ser uma abominável prática social.
(C} Os herdeiros intelectuais de Montesquieu
recomporam suas ideias ao longo do tempo e as
adaptaram a diferentes circunstâncias.
(D) Mesmo que os católicos mais críticos intervissem
junto às autoridades, Montesquieu não arrefeceria o tom de suas ironias.
(E) Nada faria com que um espírito crftico como o de
Montesquieu detivesse sua mordacidade diante
das mazelas de sua época.

Alternativa "e": correta.

Verbo

Alternativa "a"- Convieram
Alternativa "b"- Constitui -do verbo constituir
(termina com I)

Alternativa "c"- Recompuseram
Alternativa "d" -Interviessem- de intervir::= vir

-------------

166. (FCC- Analista Judiciário -Area Administrativa- TRE /AM/2010) Está correta a flexão de toda~
as formas verbais, da frase:
(A) Tudo o que advir como poder da Igreja tem correspondência com o plano simbólico e espiritual.

{B} O poder civil e a esfera religiosa nem sempre
conviram quanto à busca de um sereno estabelecimento de acordos.
(C) Ao longo da História, nações e igrejas muitas
vezes se_absteram de buscar a convergência de
seus interesses.
{0) A pergunta de Stalin proveu de sua convicção

quanto ao que torna de fato competitivo um país
beligerante.
(E) Ciente da fragilidade militar da Igreja, o ditador
não se conteve e interveio na História com a
famosa frase.

Alternativ-a "b": correta - Importante relembrar que apenas os verbos transitivos diretos e(ou)
transitivos diretos e indiretos admitem voz passiva.
É necessário haver o objeto direto. Na alternativa
!?_, isso ocorre: substituindo os dois verbos por um
(sempre faça assim para não haver engano na predicação), teremos a forma incluirá. A Concordata
incluirá o retorno do ensino religioso = O ensino
religioso poderá ser incluído pela Concordata. Se,
na voz ativa, aparecem dois verbos; na voz passiva,
três.
Alternativa "an- ~é verbo de ligação
Alternativa "c" - O verbo ~ é impessoaL
Não admitirá voz passiva. Muito cuidado, pois ocorreu uma imensa pegadinha. Embora haja objeto
direto, é impossível fazer a inversão da frase e acrescentar o verbo~
Alternativa "d"- São é verbo de ligação
Alternativa "e"- O verbo w é de ligação.
168. (FCC - Analista Judiciário - Area Administrativa- TRE/AM/2010) Está adequada a correlação
entre tempos e modos verbais na frase:
{A) Se o Papa dispusesse de inúmeras e bem arma-

Alternativa "e": correta - Em questões de flexão das formas verbais, basta ficar atento, pois não é
comum alterarem os verbos. As mesmas formas são
pedidas.

Alternativa "a" - Advir vem do verbo VIR =
adYigr

Alternativa "b" - Convir vem do verbo VIR ::=
convieram

Alternativa "c" - Abster vem do verbo TER =
abstiveram

Alternativa "d"- Provir vem do verbo VIR::= proveio

167. {FCC- Analista Judici~rio- Ãrea Administrativa- TRE /AM/2010) A frase que admite transposição para a voz passiva é:

das divisões, talv'ez Stalin reconsiderasse sua
decisão e buscasse angariar a simpatia de Pio XI.
(B) Como alguém lhe perguntou se não é o caso de
ganhar a simpatia de Pio XI, Stalin lhe respondera que ignorava com quantas divisões conta o
Papa.
{C) Caso o Brasil não fosse um pais estratégico para
a Igreja, a Concordata não se revestirá da importância que lhe atribuíram os eclesiásticos.
(0) São tão delicadas as questões a serem discutidas na Concordata que será bem possível que
levassem muito tempo para desdobrar todos os
aspectos.
{E) Roberto Romano lembra-nos de que já houve, na
História, atos religiosos que acabassem por atender a uma finalidade política que é prevista.
i

(A} Perto da Igreja, todos os poderosos do mundo

parecem diletantes.
(B) A Concordata poderá incluir o retorno do ensino
religioso.
(C} Há estatísticas controvertidas sobre esse poder
ecle~~stico.

(D) Não são incomuns atos religiosos com finalidade
política.

(E) O Brasil é um país estratégico para a lgreja.Católica.

Alternativa "a": correta -A questão pode ser
considerada fácil porque os verbos estão no mesmo
tempo: pretérito imperfeito do subjuntivo. O tempo
que indica condição, hipótese.
Na alternativa b, o verbo ser deve ser substituído
por seria, no futurÕdo pretérito do indicativo.
Na alternativa c, o verbo revestir deve ser usado
na forma condicio;:;-al revestiria, já que o verbo anterior estã no pretérito imperfeito do subjuntivo.

'
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Na "d", ocorre o mesmo: verbo ser deve estar no
futuro dÜpretérito do indicativo- seria.
Na alternativa ~. o verbo acabar deve estar no
pretérito perfeito do indicativo: acabaram.
169. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRE /RS!2010) A forma verbal que exprime aconteci-,

*'

•

menta passado anterior a outro igualmente passado i
é encontrada no segmento:

{A) o mundo fora criado para o bem do homem.
(B) as outras espécies deviam se subordinar a seus

desejos e necessidades.
(C) nunca pararam um instante.

(O) os teólogos e intelectuais [. .. ] podiam apelar
prontamente para os fiiósofos clássicos e a Bíblía.

(E) tudo teve um propósito.

Alternativa "a": correta - Ação passada em
rélação a outra ação também passada? Pretérito
mais-que-perfeito do indicativo. Aliás, o próprio
nome já traz a ideia. Precisa-se de um perfeito para
que haja o mais-que-perfeito (fora).
(B) pretérito imperfeito do indicativo

Keith. O homem e o mundo natura{: mudanças de
atitude em relação às plantas e aos animais (15001800). Trad. João Roberto Martins Filho. São Paulo:
·Companhia das Letras, 7996. p. 21-22J..,.

170. (FCC- Analista Judiciário- Área Judiciária
- TRE /RS/2010) O texto legitima a seguinte afirmação:
'
(A) Em as outras espécies deviam se subordinar a seus
desejos, a substituição do segmento destacado
por"haviam de se subordinar'' mantém o sentido
de inevitabilidade e a correção originais.
(8) Os segmentos para refletir sobre a questão e para

os filósofos clássicos e a Bíblia exercem a mesma

função sintática.
(C) De modo a preservar a correção e o se'ntido ori-

ginais, a redação alternativa para elidir a dupla
negação em A natureza não fez nada em vão é "A
natureza fez tudo com gratuidade".
(0) Em É difícil, hoje em dia, ter noção do empolgante
espírito antropocêntrico, a retirada da virgula
depois de É difícil, sem outra alteração, manteria

a correção original.
(E) Os dois-pontos (penúltimo parágrafo) introduzem uma citação literal dos estoicos.

(C) pretérito perfeito do indicativo

(D) pretérito imperfeito do Indicativo
(E) pretérito perfeito do indicativo

Alternativa "a": correta - Questáo de verbo,
pontuação e análise sintática.
Na alternativa~' se substituir os dois verbos por
um, fica fácil. As duas expressões são equivalentes.

Texto:
Na Inglaterra dos perfodos Tudor e Stuart, a
visão tradicional era a de que o mundo fora criado
para o bem do homem e os outras espécies deviam
çe çubordinar a seus desejos e necessidades. Tal
pressuposto fundamenta as ações dessa ampla
maioria de homens que nunca pararam um instante oara refletir sobre a questão. Entretanto, os
teólogos e intelectuais que sentissem a necessidade
de justificá-la podiam apelar prontamente {2Q[Q.
os filósofos clássicos e a Bfb/ia. A natureza não
fez nada em vão, disse Aristóteles, e tudo teve um
propósito. As plantas foram criadas para o bem
dos animais e esses para o bem dos homens. Os
animais domésticos existiam para labutar, os selvagens para serem caçados. Os estoicos tinham
ensinado a mesma coisa: a natureza existia unicamente para servir aos interesses humanos. Foi
nesse espfrito que os comentadores Tudor interpretaram o relato bíblico da criação. [ .. .]É difícil hoje
em dia ter nocão do empolgante esofrito antrooocêntricocom que os pregadores das dinastias Tudor
e Stuart in~erpretavam a história bíblica. (Thomas

Alternativa "b"- Sobre a questão possui função
de adjunto adverbial de assunto (refletir é intransiflvo}; para os filósofos clássicos e a Bíblia é objeto indireto do verbo apelar(apelar para algo);
Alternativa "c" -0 perigo da-alternativa é "elidir
a dupla negação": A natureza nada fez em vão;
Alternativa "d"- A expressão hoje em dia está
intercalada, por isso não pode ser retirada a vfrgula
poSterior. Leia a frase sem a intercalação: É difícil ter
noção do empolgante espírito antropocêntrico.

Alternativa "e"- Não é uma citação, é aposto
explicativo de mesma coisa.
171. (FCC- Analista Judiciário- Área Judiciária
- TRE /RS!2010) " ... a Corei a do Norte interrompeu
comunicações com o vizinho " Transpondo a frase
acima para a voz passiva, a forma verbal correta-

mente obtida é:
{A} tinha interrompido.
(8) foram interrompidas.
(C) fora interrompldo.

Verbo

(0} haviam sido interrompidas.

(E) haveriam de ser interrompidas.

Alternativ.a "b": correta- Objeto direto: comunicações. Comunicações foram interrompidas pela
Coreia do Norte. Mantenha o tempo e inverta o
objeto direto.

Alternativa "a" - Acrescentou-se o verbo ter:
incorreto.
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(B} A exigência de metas obrigatórias, que as nações
desenvolvidas impuseram às emergentes, terá
sido uma das razões da discórdia.
(C) Se alguém esperava um bom acordo na COP~15,
frustrar-se-ia redondamente.

(D) Não houve acordo capaz de orquestrar os interesses de que nenhum dos países abrisse mão.

{E} Somente alguns países chegariam a firmar um
acordo, pelo qual se previra os cortes de emissão
que deveram ser efetuados.

Alternativa "c"- Concordância errada.
Alternativa "d" - Um verbo na ativa = dois na
passiva (+ ser).

Alternativa "e"- Um verbo na ativa= dois na
passiva (+ ser).

Alternativa "c": correta - Esperava: pretérito
imperfeito do indicativo (ação prolongada) I Frustraria: futuro do pretérito do indicativo (ação condicional). A dica está na conjunção~· no início do período.
Alternativa "a"- estabeleçam

172. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRE /Al/2010) A frase que admite transposição para a voz passiva é:
(A) O cúmulo da ilusão é também o cúmulo do
sagrado.
(B) O conceito de espetáculo unifica e explica uma
grande divers'ídade de fenômenos.

(C) O espetáculo é ao mesmo tempo parte da sociedade, a própria sociedade e seu instrumento de
unificação.
(D) As imagens fluem desligadas de cada aspecto da
vida(. .. }.
(E) Pór ser algo separado, ele é o foco do olhar iludido t da falsa consciênda.

Alternativa "b"- teria
Alternativa "d"- haveria
Alternativa "e"- deveriam
174. (FCC-Analista Judiciário -Área Administrativa- TRF -43 Região/2010) "O que temos de a!can~
.@[no México é tudo o que deveríamos ter alcançado
aqui." Transpondo-se a frase acima pari! a voz passiva, as formas sublinhadas devem ser substituídas,
na ordem dada, por:

(A) tem de alcançar-se- deverá alcançar-se
{B) teremos alcançado- devia ser alcançado
{C) tem de ser alcançado,- deveria ter sido alcançado
(0) será alcançado- devia ser alcançado
(E) tinha de ser alcançado- deveria ser alcançado

Alternativa "b": correta- Apenas admite voz
passiva a ativa que possui objeto direto, ou seja,
o verbo deve ser transitivo direto ou transitivo
direto e indireto~ Na alternativa Q, explica uma
grande diversidade: uma grande diversidade é
explicada.

Alternativa "a"- verbo de ligação
Alternativa "c"- verbo de ligação
Alternativa "d"- intransitivo
Alternativa "e"- verbo de ligação.
173. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa - TRF - 4a Região/2010) Está plenamente ade-

Alternativa "c": correta - Como há duas orações e consequentemente duas expressões verbais
fica mais fácil para eliminar alternativas:
temos de alcançar (presente do indicativo),
acrescentando o verbo SER= aquilo tem de ser
alcançado por nós;
deveria mos ter alcançado (futuro do pretérito do
indicativo), acrescentando o verbo SER= aquilo
deveria ter sido alcançado. Fazendo a prova, já
ganharia tempo ao transpor a primeira oração,
pois se eliminam as outras.

quada a correlação entre tempos e modos verbais na
frase:

175. (Analista Judiciário - Área Judiciária - TRF
sa r_egião/2008- FCC) A frase que admite transposi-

(A} Caso não se estabelecerem parâmetros para a
ajuda de US$ 30 bilhões, essn iniciativa sequer
terá recebido o aval.da maioria dos países.

ção para a voz passiva é:
(A) A prova de que não somos ·uma ·coisa só está em
cada dia que amanhece.
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(B) Outro dia recortei da Internet este fragmento de
um blog (. ..).
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(A)

(C) A humanidade não tem jeito.
(0) O pessimista não é inimigo das idealizações,
muito pelo contrário.
(E) Nem tudo está perdido.

Alternativa "b": correta- Recortar é transitivo
direto, ou seja, há objeto direto: outro dia este fragmento de um blog foi recortado por mim.

Alternativa "a" - Verbo de ligação não admite

voz passiva.
Alternativa "cu - Impossível haver transposição
para a voz passiva.
Alternativa "d"- Verbo de ligação não admite
voz passiva.
Alternativa "e"- Verbo de ligação não admite

voz passiva.
176. (Analista Judiciário - Área Judiciária - TRF
5a região/ 2008 - FCC) Todas as formas verbais
estão corretamente flexionadas na frase:

(B) Se todos fossem otimistas de coração, não
haverá razão para que se lamente o pessimismo
que se aloje na consciência.
(C) Por mais que o autor insistiu em sua tese, eu não
deixava de manter a clássica divisão entre pessimistas e otimistas.
(0) Se o marido continuasse a insistir em ameaçar a
esposa que julgasse traí-lo, certamente os polic!ais terão tomado enérgicas providências.
(E) Uma vez transmitida a notícia de que o presidente do pequeno país asiático sofrera um atentado, houve grandes e indignados protestos.

Alternativa "e": correta - Sofrera: pretérito
mais que perfeito do indicativo; houve: pretérito
'
perfeito do indicativo.
Sugestões. Lembre-se: há mais de uma possibilidade.
Alternativa "a"- Acabara, encontrou.
Alternativa "b''- Haveria.

(A) O marido enciumado conviu, por fim, em depor
a arma e libertar a esposa, a quem vinha amea~
çando diante das câmeras.
(8} Seria preciso que se revissem os parâmetros éticos de alguns violentos noticiários que vêm assolando a programação da TV.
(C) Serão bem-vindas todas as iniciativas que se
proporem a melhorar a qualidade dos noticiários de TV.
(D) A independência que os habitantes do Timor
Leste obteram foi reconhecida pela ONU; espera-se que venha a consolidar-se.
(E) Se um otimista não se conter, sua expectativa de
êxtase cresce tanto que ele acaba por se juntar
aos pessimistas.

Alternativa "b": correta - Rever: revissem; vir:
vêm (plural).
Alternativa "a"- conveio= vir.
Alternativa "c"- propuserem= por.
Alternativa "d"- obtiveram= ter.
Alternativa "e"- contiver= ter.
177. {Analista Judiciário - Area Judiciária - TRF
5a região/2008- FCC) Está adequada a correlação
entre tempos e modos verbais na frase:

Nem bem o autor acabou de ler o texto daquele
b/ogeencontrara nele ideias que se assemelhassem às suas.

Alternativa "c"- Deixou.
Alternativa "d"- Teriam tomado.
178. (Analista Judiciário - Area Judiciária - TRF
3a região/2007- FCC} Está adequada a correlação
entre os tempos e os modos verbais na frase:
(A) Fosse qual fosse a qualidade dos professores, a
escola despertaria interesse quando carregasse
consigo uma promessa de futuro.
(B) A capacidade de os adolescentes virem a inven*
tar seu futuro teria dependido dos sonhos aos
quais nós renunciaremos.
(C)

Seria desejável que a escola não apenas dê ressonância aos anseios pelo mercado de trabalho,
mas que também alimente as aspirações dos
estudantes.

(D) À medida que os adolescentes procurassem, nas
entrelinhas das nossas falas, as aspirações que
ocultaríamos, irão se deparar com sonhos frustrados.
(E) Quem vier a comparar os jovens de hoje com os da
geração passada haveria de concluir que os adolescentes de agora devam sonhar muito menos.

Alternativa "a": correta- Tempos condicionais
mais uma vez. Perceba que desde 2007 pedem os

Verbo

ção, em toda sociedade o ideário e as estruturas de
poder desenvolvem -·se dentro dos limites postos
por determinados fatores básicos, como o património genético, o meio geográfico ou o estado da
técnica. Vencer tais limitacões tem sido um desafio
constante lançado à esoécie humana. Mas nem
por isso devemos tomar esses fatores condicionantes da vida social como seus princípios diret.jvos. (Adaptado de COMPARATO, Fábio Konder.
E'tica: direito, moral e religião no mundo moderno.
São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 494-5)
085.: Hobbes (1588-1679), Leibniz(1646-1717), Espinosa (1632 - 1677) - filósofos ordine geometrico
demonstrata - em tradução livre, udemonstrado
segundo a ordem geométricau

dois tempos: pretérito imperfeito do subjuntivo +
futuro do pretérito do indicativo.
Sugestões de correção (há outras possibilidades}:

Alternativa "b" -teria dependido"" dependerá.
Alternativa "c"- desse, alimentasse.
Alternativa "d"- procuram, ocultamos, vão.
Alternativa "e"- haverá de concluir.
179. (Analista Judiciário - Área Judiciária - TRF
região/ 2007 - FCC) Todas as formas verbais

3~

estão corretamente flexionadas no contexto da
seguinte frase:
(A) Se não nos entretermos com as ficções de nossas
telas, dizem algumas pessoas, com que se preen·
cherá nOsso tempo ocioso

r

(B} Quando finalme~te convirmos em que os sonhos
são estimulantes e necessários, a eles recorreremos para combater nosso excessivo pragmatismo.
(C) Já que aos adolescentes de ontem aprouve cultivar tantos sonhos, por que os de hoje terão abdicado do direito a todos os devaneios?
{D) Se as ficções não nos provissem de tantas i ma·

gens e informações, teríamos mais tempo para
criar nossas próprias fantasias.
(E) As sucessivas gerações já muito se contra-dizeram, por força da diversidade de seus sonhos,
ao passo que a de hoje p<;~rece ter renunciado a
todos eles.

Alternativa "c": correta- Aprazer: eu aprouve,
tu aprouveste, ele aprouve.
Sugestões. lembre-se: há outras possibilidades.
{A)

' Entretivermos.

(B)

Conviermos.

(D)

Proviessem (como o verbo vir).

(E)

Contradisseram (como o dizer).

180. {Analista Judiciário- Área Judiciária- TRF 2~
região/2007- FCC) "Vencer tais limitações tem sido um
desafio constante lançado à espécie humanau. A frase

acima, em seu contexto, abona a seguinte assertiva:
(A) Vencer constitui emprego do infinitivo como

substantivo, emprego também exemplificado
por "Recordar éviveru, que equivale a nA recordação é vidau.
(B) o pronome tais introduz ideia de indeterminação, para que se compreenda que o citado desafio está relacionado" a qualquer que seja a limitação imposta à espécie humana.
{C)

a palavra fimftes, cognata de limitações, foi
empregada sem a noção de "cerceamenton
notada no uso desta última.

(O) o emprego de tem sido constitui um deslize do
autor, pois, de acordo com a norma-padrão, a
forma correta a ser empregada é "têm sido".
(E) o sinal indicativo da crase está usado em conformidade com a norma padrão, assim como o está
em "lançado à qualquer que seja o ser humanou.

Alternativa "a": correta - O infinitivo é uma
forma nominal: não indica tempo e possui valor de
substantivo.
.... Dica- Valores das formas nominais:

O trecho refere-se à questão seguinte.

...)

(

-.

Ora, por mais que se queira eliminar a liberdade do mundo humano, ela teima em aparecer,
desaliàndo constantemente as previsões ucient(ffcas". Somos o único ser que combina, em sua
vida social, a necessidade física e biológica com os
deveres éticos, a sujeição aos fatos naturais com a
autonomia de ação. Como é passlvel de comprova-

Gerúndio: advérbio
Particípio: adjetivo
Infinitivo: substantivo

Alternativa "b"- As determinações foram citadas, portanto não introduz ideia de indeterminação.
Alternativa "c" -Cercear: impor limites a; impedir que algo se dê ou se processe completamente;
dificultar o desenvolvimento, a difusão, a circulação
de (algo). Não é o sentido.

,,•
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Alternativa "d" - Sujeito oracional: Vencer tais
limitações= verbo no singular. Tópico visto e revisto

Alternativa "c"- verbo de ligação.

Alternativa "e"- Não se usa crase antes de pronome indefinido.

Alternativa "d"- Peguinha! O verbo haver, apesar de ser transitivo direto, não aceitq,.....voz passiya
quando for o verbo principaL Só aceita quando for
auxiliar de outro verbo.

181. (FCC - Analista Processual - MPU/2007)
Empregou-se de acordo com o padrão culto a forma
grifada em:

183.i (Analista Judiciário- Execução de Mandados
- TRF P região/2006 - FCC) Está adequada a articulação entre os tempos e os modos verbais da frase:

(A) Provi os voluntários de todos os instrumentos
necessários para o bom atendimento .

(A) A publicação condamaria os Estados Unidos a
terem providenciado ajuda humanitária para os
cubanos.

em concordância.

...•
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(B) Se eles se indisporem com o atual diretor, terão
problemas no fim do ano.
(C) Caso ele se abstém de votar, será difícil justificar
sua atitude.
(D) Quando satisfazerem plenamente suas vaidades,
entenderão que foram fúteis.
(E) Sofreram tantos e tão variados revés na vida, que
fortaleceram sua resistência.

Alternativa "a": correta- Prover {abastecer) no
pretérito perfeito do indicativo: provi, proveste, proveu, provemos, provestes, proveram.

(B) A publicação teria condamado os Estados Unidos a que providenciassem ajuda humanitária
para os cubanos.
(C) A publicação conclamará os Estados Unidos a
que providenciam ajuda humanitária para os
cubanos.
(D) A publicação tinha condamado os Estados Unidos a que providenciariam ajuda humanitária
para os cubanos.
(E) A publicação terá conclamado os Estados Unidos
a que têm providenciado ajuda humanitária para
os cubanos.

Alternativa "b" -Indispor=- por. Indispuserem.
Alternativa "c" - Caso ele se abstenha = presente do subjuntivo (ação hipotética).
Alternativa "d"- Quando satisfizerem= fazer.
Futuro do subJuntivo (ação futura duvidosa).
Alternativa "e"- Reveses.
182. {Analista Judiciário - Execução de Mandados- TRF 1a região/2006- FCC) A frase que admite
transposição para a voz passiva é:
(A) O país pode chegar a uma situação caótica.

Alternativa "b":correta- Tempos condicionais.
.. Dica -Seria (providenciassem e teria). Futuro
do pretérito do indicativo {teria) e pretérito imperfeito do subjuntivo (providenciassem).
Sugestões (há outras possibilidades):
Alternativa "a"- conclamaria se tivessem providenciado.
Alternativa "c"- providenciem.
Alternativa "d"- providenciassem.
Alternativa "e" -teria e tivessem\

(8) O editorial é um desrespeito à soberania cubana.
(C) A atenção do Estado cubano para com a saúde

popular é exemplo para todos.
(D) Houve indignação e protestos contra o editorial
da revista.
(E) Cuba tem auxiliado países vítimas de catástrofes.

Alternativa "e": correta - É preciso o objeto
direto para haver voz passiva, ou seja, verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto.
Alternativa "a" - pode chegar = chegará:
intransitivo.
Alternativa "b"- verbo de ligação.

184. (Analista Judiciário - Execução de Mandados TRF 1 a região/ 2006 - FCC) Estão corretos o
emprego e a flexão dos verbos na frase:
{A) A polêmica que o editorial tinha aceso entre os
latino-americanos também acerrou os ânimos
de intelectuais progressistas europeus.
(B) Atitudes colonialistas costumam insulf!ar ressentimentos entre os povos que buscam imergir de
suas fundas penúrias.
(C) A revista The lancer descriminou os cubanos,
tratando-os como bem lhe aprouveu.
{D) Se os cubanos interviessem em outros países do
modo como já intervieram as grandes potências,
seriam duramente rechaçados.
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Verbo

(E) Que ninguém se surprenda se os cubanos
recomporem seu estilo de vida, após uma eventual ruptura política.

Alternativa "d": correta - Intervir = vir: interviessem, intervieram.
Alternativa "a"- Ao lado dos verbos auxiliares
ter e haver, usam-se-as formas regulares (terminadas
em ado, ido -formas longas); ao lado dos auxiliares
ser e estar, usam-se as formas irregulares {curtas).
Assim, o correto seria tinha acendido.
Alternativa "b"- insuflar e emergir.
Alternativa "c"- discriminou e aprouve.

ria singular de Amir, o protagonista, tornou o
romance irresistível.
(0)

Se a leitura nos fazia conhecer a particularidade
do Afeganistão, o que tornava o romance irresistível era a história singular de Amir, o protagonista,

(E) A leitura nos faria conhecer a particularidade
do Afeganistão, mas fora a história singular de
Amir, o protagonista, que tornasse o romance
irresistível.

Alternativa "d": correta -Fazia, tornava e era:
pretérito imperfeito do indicativo (ações contínuas,
prolongadas}.

Alternativa "e" - surpreenda, recompuserem.
Recompor= por.

Sugestões:
Alternativa "a"- torna, é.

185. {Analista Judiciário - Execução de Manda·

Alternativa "b" -fizesse, tornaria, seria.

dos - TRF 4" região! 2006 - FCC) Transpondo-se
para a voz passiva a frase transmiti o respeito de meus
pais pelas ficções, a forma verbal resultante será
(A) fora tra11smitido.

Alternativa "c"- faz, tornaria.
Alternativa "e"- foi, tornara (o~ tornou).

(C) foi transmitido.

187. {Analista Judiciário- Execução de Mandados- TRF 4a região/2006- FCC) Estão inteiramente
corretas a forma e a flexão dos verbos na frase:

(D) terá sido transmitido.

{A) A boa ficção não institue fantasias gratuitas; ela

{B)

transmitiram-se.

aprende o real por meio da mais fecunda imaginação.

(E) transmitiram-me.

Alternativa "c": correta - Objeto direto primeiro: Orespeito de meus pais foi transmitido.
Alternàtiva "a"- Altera o tempo.
Alternativa "b"- Voz passiva sintética.

(B) Embora muitos diverjam, não há por que não
admitir que um romance policial reuna vários
atributos estéticos.
{C) Embora não sejam Propriamente ficções, os
bons documentários propisciam a abertura de
novos horizontes do real.

Alternativa "d"- Eliminada porque há 3 verbos.
Se há um, teremos dois, pois o verbo ser é acrescentado.

(D) Se achamos que a vida dos afegãos não tem
nada haver com a nossa, o autor lembra que a
história de Amir conflue para a de muita gente.

Alternativa "e"- Voz ativa e altera a informação.

{E) Muitos autores entremeiam realidade e imaginação em suas narrativas para proverem a ficção
dos mais estimulantes atrativos.

186. (Analista Judiciário- Execução de Mandados- TRF 4" região/2006- FCC) Está correta a articulação entre os tempos e modos verbais na frase:

Alternativa "e": correta.

(A) Embora a leitura nos faça conhecer a particularidade do Afeganistão, o que tornaria o romance
irresistível será a história singular de Amir, o protagonista.
(B) Mesmo que a leitura nos fazia conhecer a particu·
laridade do Afeganistão, o que torna o romance
irresistível teria sido a história singular de Amir, o
protagonista.
{C) Tanto mais a leitura nos fazia conhecer a particularidade do Afeganistão, tanto mais a histó-

O Nota da autora: Questão de verbo e ortografia.
Entremear no presente do indicativo: entremeiam. Prover está no infinitivo pessoal, pois
não indica tempo e sim finalidade.
{A) institui- de instituir.
(B) Divirjam, reúna (hiato).
{C)

Propiciam.

(D) nada a ver, conflui- de confluir.
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.,.. Dica:

Trecho para o item.

Ter a ver=:: ter relação (com), dizer respeito (a).

Ter a haver= ter a receber.

2.2. CESPE
Trecho para a questão.
(...) Da parte de um juiz tão competente em

matérias literárias este ato é honrosoparao Sr.

(...) Pedi a um dos homens ao lado da parede
que me contasse como tinha sido sua viagem.
Ele objetou. Membros do snakebody têm de jurar
segredo aos snakeheads que organizam sua viagem. Tive de convencê-/o, concordando em usar
um 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 emergiu lentamente.

Oliveira.

Jomes Kynge. A China sacode o mundo.

Estamos ansiosos por ler a peça do Sr. Oliveira, e ficamos certos de que ela fará a fortuna

São Paulo: Globo, ~001 (com adaptações).

de qualquerteatro. (... )
Machado de Assis. A mulher de preto. In: Contos fluminenses. São Paulo: Globo, 1997 (com adaptações).
188. (CESPE - Analista do Seguro Social - INSS
2016) A oração introduzida pela preposição "por"
remete a uma ação anterior ao estado descrito na

oração "Estamos ansiosos".
( ) certo ( ) errado

190. (Cespe - Agente de Polícia Federal DPF/2014) A correção gramatical do texto seria preservada caso se substituísse a locução "tinha sido"
pela forma verbal fora.

( } Certo ( ) Errado

Certo - "Tinha sido" = pretérito mais-que-perfeito composto (ter/haver+ particípio); "fora"= pretérito mais-que-perfeito simples. As formas são equivalentes, ou intercambiais.

Errado
Estamos (verbo de ligação) ansiosos (predicativo do sujeito) por algo "" oração subordinada
substantiva compfetiva nominal reduzida de infinitivo. As formas nominais- infinitivo, gerúndio e
particípio- não indicam tempo e o CESPE analisou
isso. Aprofundando para não haver dúvida: a ação
seria posterior e não anterior{ainda não temos, feremos).

-----189. (CESPE - Analista do Seguro Social - INSS
2016) A substituição de udestacou-se" (Pena
ganhou evidência como comediógrafo a partir de
1838, ano em que foi encenada sua peça "O Juiz
de Pazu na Roça. Embora tenha produzido alguns
dramas, destacou-se de fato pelas suas comédias e
farsas) por foi destacado prejudicaria o sentido original do período.

( ) certo

( ) errado

Certo - Em destacou-se, o pronome é parte
integrante do verbo. Transpondo para a voz passiva
analítica (verbo ser + particípio), o sentido é alterado, pois afirma que ele foi destacado {por alguém}.
Facilitando: Pena se destacou por méritos próprios e
alguém destacou Pena.

Trecho para o item.
(.. )No passado, os escravos eram caoturodos
e vendidos como mercadoria. Hoje, o pobreza
que torna populações vulneráveis garante oferta
de mão de obra para o tráfico - ao posso que a
demanda por essa força de trabalho sustenta o
comércio de pessoas. Esse ciclo atrai intermediários, como os gatos (contratadores que alíciam
pessoas para serem exploradas em fazendas e
carvoarias), os coiotes (especializados em transportar pessoas pela fronteira entre o México e
os Estados Unidos do América) e outros animais,
que lucram sobre os que buscam uma vida mais
digna.(...)

Leonardo Sakamoto. O tráfico de seres humanos
hoje.
In: História viva. Internet: <www2.uol.com.br>
(com adaptações).
191. (Cespe- Agente de Polícia Federal- OPF/2014)
O sentido original do texto seria preservado caso a
forma verbal "eram capturados" fosse substituída por
foram capturados.

( ) Certo ( ) Errado

Verbo

Errado~

Eram capturados indica ação contínua
(ação expressa pelo pretérito imperfeito do indicativo) e foram capturados refere-se à ação concluída,
finalizada (pretérito perfeito do indicativo). O sentido é alterado.
Trecho para o próximo item.
A Inércia da vida real desaparece magicamente
na navegação pelo ciberespaço, desprovida de fricção. No mercado atual, encontramos uma série de
produtos privados de suas propriedades malignas:
café sem cafefna, creme sem gordura, cerveja sem
álcool... ciberespaço. (... )
Slavoj Zizek. Identidades vazias. Internet:
<http://slavoj-zizek.bloqspot.com.br>(com adaptações).

A Secretaria Nacional de Economia Solidária,
do Ministério do Trabalho e Emprego, desde sua
criação, em 2003, vem elaborando mecanismos
de formação, fomento e educC!ção para o fortalecimento da economia solidária no Brasil. Além da
divulgação e da promoção de ações nessa direção,
desde 2007 a Secretaria tem realizado chamadas
públicas a fim de apoiar os empreendimentos econômicos aJ,l'ernativos. (Internet: http://portal.mte.
gov.br/impfensa, com adaptações).
193. (CESPE - Analista Judiciário - Administrativa - TRT 10/2013) O emprego das formas verbais

"vem elaborando" e "tem realizado", que denotam
tempo continuado, associado ao das expressões
temporais "desde sua criação, em 2003" e "desde
2007", evidencia a intenção do autor do texto de
sinalizar o caráter produtivo do trabalho realizado
pela Secretaria Nacional de Economia Solidária.
( ) Certo

( ) Errado

192. (CESPE - Analista Judiciário - Área Administrativa- STF/2013) Sem prejuízo para a correção

gramatical do texto, o trecho "encontramos uma
série de produtos privados de suas propriedades
malignas" poderia ser reescrito da seguinte forma:
encontra-se uma série de produtos destituídos de
suas propriedades malignas.

Certo- Detalhes cobrados por CESPE e que precisam ser muito bem distinguidos: correção gramatical e sentido. No caso, a correção é mantida, mas o
sentido é alterado. Notemos que no enunciado não
foi citado o sentido (a semântica) por isso o item
está correto.

e

Certo- Vem realizando= realiza e tem realizado
=realiza, ou seja, são ações habituais desde as datas
citadas. Corretíssimo.
194. (UNB/CESPE - Poder Judiciário - TRE - ESI
2012) O trecho "a presença crescente de indígenas no
processo eleitoral nos é transmitida" é equivalente,
semanticamente, a "transmitem a nós a presença crescente dos índios no processo eleitoral", enunciado que

respeita as normas gramaticais e mantém a coerência do texto.
( ) Certo

{ ) Errado

Encontramos uma série de produtos {objeto
direto); sujeito: nós.
EncOJ)tra-se uma série de produtos (sujeito): voz
passiva sintética (V.T.O. +SE). Equivale a uma série de
produtos é encontrada: voz passiva analítica (ser +
particípio).
Julgue o item relativo a ideias e
aspectos linguísticos do texto.
A economia solidária vem-se apresentando
co'mo uma alternativa inovadora degeraçãode tra~
ba/ho e renda e uma resposta favorável às demandas de inclusão social no pafs. Ela compreende
uma tf..i'!ersidade de práticas ecanómkas e sociais
organizadas sob a forma de cooperlltivas, associações, clubes de troca, empresas de autogestão e
redes de cooperação - que realizam atividades de
produção de bens, prestação de serviços, finanças,
trocas, comércio justo e consumo solidário.

Anulada - Analisemos: a forma é transmitida
indica que a oração encontra-se na voz passiva analítica e não há referência do agente da passiva. Não
havendo o agente da ação, ao transpor a oração para
a voz ativa, o verbo deve ficar no plural, indicando
indeterminação do sujeito, pois não se sabe quem a
transmite. Assim sendo, o item está correto.

Com relação a aspectos linguísticos
do trécho, julgue o item a seguir.
Para além desse anedotário hó, de fato, muito
que refletirmos. Afinal, os ma!s diversos povos indígenas estão ffdando com as grandes instituições da
sociedade branca e com processos políticos pertencentes a uma gramática social e simbólica que lhes
é absolutamente estranha, ao menos na maneira
como estamos acostumados a pensar,

••
,.,•
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195. (UNB/CESPE - Poder Judiciário - TRE ES/2012) A locução verbal "estão lidando~ poderia
ser substituída pela forma verbal "lidam", sem prejuízo da correção gramatical ou do sentido do texto.
( ) Certo

.,,
•

( ) Errado

Alternativa "e": correta - É necessária muita
atenção, pois dois itens devem ser analisados: a correção gramatical e a semântica. Normalmente, em
questões desse tipo, há peguinha. Ao substituir, não
ocorre prejuízo na correção gramatical, mas o sentido é altéado, ou seja, semanticamente ocorre alteração. Por isso o item é considerado incorreto.
196. {UNB/CESPE -Analista Judiciário- TRT 21"
Região/2010) Atenderia à prescrição gramatical o
emprego da forma verbal foi enfatizada, em vez de
"enfatizou-se".
( ) Certo

( ) Errado

Certo- Enfatizou está no pretérito perfeito do
indicativo e é verbo transitivo direto seguido do pronome apassivador SE (V.T.D. +SE= V.P.): voz passiva
sintética.
Passando a oração p.:ira a voz passiva analítica
(ser + particípio), resulta em a busca de explicações
sobre as origens foi enfatizada.
Ora, se o campo se encontra mais perto do natural, pode ser associado à paz, à inocência, à virtude; a
cidade, então, por sua vez, seria a expressão de "barbárie" -e isso deriva do entrelaçamento de significados que podem ser atribuídos aos qualificativos, ou
seja, aos palas, a depender do sentido que se lhes
atribui ou ao sentimento a eles associado, ou, ainda,
ao que está, momentaneamente, sendo entrevisto.
197. (UNB/CESPE - Analista Judiciário - TRT 2P
Região/2010) Mantêm-se a correção gramatical e
o sentido original do texto ao se substituir "podem
ser atribuídos aos qualificativos" por atribuem aos
qualificativos.
( ) Certo

As formas de representação realizam outras
mediações, constituem outras projeções e, carregadas de dubiedade e ambivalência, podem alcançar
o homem (cidade versus campo; intelecto ver~us
coração; razão versus sensibilidade), o povo, a Nação.

( ) Errado

Errado- O sentido é alterado e a correção gramatical não seria mantida. Em podem ser atribuídos
aos qualificativos, além de haver dúvida de que será
atribuído (podem), a oração está na voz passiva analítica. Se fosse substituída pela voz ativa, assumiria
a forma: os significados podem atribuir. Falta informação.

198. (UNB/':ESPE- Analista Judiciário .:.,TRT 21a
1
Região/20110) A estrutura sintática "constituem
outras projeções" pode ser substituída, mantendo-se a correção gramatical e o sentido original do
texto, por constituindo projeções .
( ) Certo

( ) Errado

Certo -0 gerúndio indica uma ação em curso, ou
seja, continua acontecendo, é prolongada.. Enquanto
o presente do indicativo refere-se à ação que acontece no momento da fala, da escrita e muitas vezes
possui ideia de hábito, ação repetitiva. Se as formas
nominais (gerúndio, particípio e infinitivo) não indicam tempo, não podem ser substituídas pelos tempos presente, futuro ou pretérito. O sentido é alterado, embora a correção gramatical seja mantida.
199. (CESPE- Analista Processual- MPU/2010) É
obrigatório o uso do verbo trazer no modo subjuntivo - "traga" - porque essa forma verbal integra
uma oração iniciada pelo vocábulo "embora".
( ) Certo

{ ) Errado

Certo- A conjunção embora indica que a oração possui ideia concessiva, de oposição. O verbo
trazer está conjugado no presente do subjuntivo
(ação hipotética, duvidosa), por isso se torna obrigatória a forma no modo subjuntivo.
Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguístícas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
(... ) Será que um computador também seria
capaz de encontrar o verdadeiro assassino?
Durante um curso da Universidade de Essen, os
alunos testaram diversos programas concebidos
em estudos sobre inteligência artificial (IA). Para
isso, utilizaram o caso apresentado em O Mistério
do Baú Espanhol, servindo-se da !A para desvendar as estratégias intelectuais do detetive Poirot. A
grande questão era se a !A era capaz desse exercício
intelectual ou se apenas fazia uma boa imitaCão da
inteligência humana. Interessava saber se apresentaria caracter(sticas que poderiam ser associadas a
um comportamento inteligente. Oobjeti_vo era verificar se o software conseguiria descobrir 9 assas-

Verbo

sino tão rapidamente quanta Pairot. () (Mente &
Cérebro, fev./2007, com adaptações).
200. (Delegado de Polícia- T0/2008- CESPE) No
segmento nse a IA era capaz desse exercido intelectual ou se apenas fazia uma imitação da inteligência
humana", as formas verbais poderiam ser corretamente substituídas por seria e faria, respectivamente.

( ) Certo

( ) Errado

Certo - Era I fazia (terceira pessoa do singular),
ambas as formas estão no pretérito imperfeito do
modo indicativo e apresentam um fato anterior não
concluído, ambas as formas são antecedidas da conjunção subordinativa se que as colocam na posição
condicional.

Seria I faria (terceira pessoa do singular), no
futuro do pretérito do modo indicativo = apresentam fato posterior, hipotético e carregam a ideia de
condição. As substituições das formas verbais propostas estariam corretas.
Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do texto, julgue o item a seguir.

Na sociedade moderna, ao inverso das anteriores, não há fronteiras. não há exterioridade. Todos
os conflitos são resolvidos ou são passfveis de soluções internas. Com 4 o surgimento da espaço da
igualdade e do Estado-nação, foram imo/ementados mec;anismos internos de resolução de conflitos.
() (Eiimar Pinheiro do Nascimento. In: No meio da
rua- nômades, excluídos e viradofes. Mareei Bursztyn (Org.). Rio de Janeiro: Garamond, 2000, p. 1223, com adaptações).
201. (Delegado de Polícia- T0/2008- CESPE) A

locução verbal "foram imPlementados" corresponde
à forma Implementaram-se.
( ) Certo

( ) Errado

anos, cheauemos lá. Como nada ainda deu certo
no planeta, a internacionalização só será aceitável
quando se cumprirem duas premissas. Primeira:
que desaparecam os Estados nacionais. Segunda:
que os grupos, ou comunidades, ou sociedades
que restarem mantenham entre si relações impecavelmente equitativas. (... ) (Roberto Pompeu de
Tofedo. Amazônia: premissas para sua entrega. In:
Veja, 28/5/2008, com adaptações).
202. (CESPE - Analista Judiciário - Area Judiciária - STJ/2008) O emprego das fotmas verbais

"cheguemos", ~desapareçamu e "mantenham" indica
a expressão de ações hipotéticas; mas o desenvolvimento do texto permite, coerentemente, considerá-las assertivas, e sem que se prejudique a correção
gramatical, em seus lugares, é possível empregar as
formas chegamos, desaparecem e mantêm, respectivamente.
( ) Certo

( ) Errado

Errado- Não é possível, pois não permite considerá-las todas assertivas e prejudicaria sim a correção gramatical.

Julgue o seguinte item, a respeito
da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do trecho.

(...) Como nada ainda deu certo no planeta,
a internacionalização só será aceitável quando g
cumprirem duas premissas. (... ) (Roberto Pompeu
de Toledo. Amazônia: premissas para sua entrega.
In: Veja, 28/5/2008, com adaptações)
203. (CESPE - Analista Judiciário - Area Judiciária- STJ/2008) Preservam-se a correção gramatical

e a coerência da argumentação do texto ao se substituir a expressão "se cumprirem" por "forem cumpridas".

,.,_
...
( ) Certo

( ) Errado

~~~

Certo -Implementaram-se: voz passiva sintética

(V.T.D. +SE). Foram implementados: voz passiva analítica {ser+ particípio).

Julgue o seguinte item, a respeito
da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do trecho.

(... ) Se tudo der certo no planeta (o que é discutível), quem sabe um dia, daqui a mil ou dois mil

Certo- As duas formas verbais são corretas: voz
passiva sintética para voz passiva analítica.

Julgue o seguinte item, a respeito
da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do trecho.

Pode-se dizer que há complexidade onde quer
que se l2!J2.fi1gq um emaranhamento de ações, de
interações, de retroações. (... ) (Edgard Mori.'l. Epis-

c
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temo/agia da complexidade. In: Dora Fried Schnitman (Org.). Novos paradigmas, cultura e subjetividade. Porto Alegre: Artmed, 1996, p, 274, com
adaptações).

204. (CESPE - Analista Judiciário - Area Judiciária - STJ/2008) O desenvolvimento das ideias
do texto permite, também, a utilização gramatical~
mente correta e textualmente coerente da forma
verbal produz no lugar de llproduza".
( ) Certo

( ) Errado

Errado- A forma verbal correta é ffproduza" por
indicar dúvida: presente do subjuntivo.
205. Trecho para a próxima questão.
O mundo do trabalho tem mudado numa velocidade vertiginosa e, se os empregos diminuem,
isso não quer dizer que o trabalho também.
Só que ele está mudando de cara. Como também está mudando o perfil de quem acaba de sair
da universidade, da mesma forma que as exigências
da sociedade e- por que não?- do mercado, cada
vez mais globa/ízado e competitivo. (.. .) (Revista do
Provão, n.o 4, 1999,p. 13, com adaptações).

206. {CESPE - Analista Judiciário - Area Judiciária- TST/2008) A opção pelo emprego das formas
verbais "tem mudadou e "está mudando" indica que
a argumentação do texto mostra as mudanças do
fftrabalho" como durativas, estendidas no tempo.
( ) Certo

( ) Errado

Certo - As formas tem mudado (muda) e está
mudando (muda) são formas verbais que dão sentido
de continuidade: equivalem a presente do indicativo, hábito, ou seja, são ações durativas.
.. Dica- Ação durativa- no gerúndio exprime
uma ação em curso ou simultânea, ou a ideia de
progressão indefinida. Sua combinação com verbos
auxiliares define uma ação durativa, cujá significação é determinada pelo auxiliar. A frase "Estou almoçando" indica que estou executando a ação durativa de almoçar neste exato e rigoroso momento,
por exemplo. Já a expressão "A vida foi passando"
denota uma ação durativa realizada progressiva~
mente. (Fonte: http://pt.wikipedia.org)

Trecho para a próxima questão.
(... ) Embora não se possa falar de supressão
do trabalho assalariado, a verdade é que a posi·
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ção do trabalhador se enfraquece, tendo em vista
que o trabalho humano tende a tomar-se cada vez
menos necessário para o funcionamento do sistema produtivo. (Gilberto Lacerda Santos. Forma·
ção para o trabalho e alfabetização informática.
In: Unhas Críticas, v. 6, n.o 11, jul/dez, 2000, com
adaptações).

207. (CESPE- Analista Judiciário- Area Judiciária - TST/2008) Caso se substituísse "Embora" por
Apesar de a ideia de concessão atribuída a essa oração seria mantida, assim como a correção gramatical
do período.
( ) Certo

( ) Errado

iMMJiff.!MH•
Errado.
O Nota da autora: Questão de período verbo e
periodo composto.
Manteria a ideia de concessão, mas não a correção gramatical: Apesar de não se poder falar. O
tempo verbal deve ser alterado.
Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguisticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
(...)

As sociedades indígenas acreanas dividem-se
de maneira desigual em duas grandes famílias
lingufsticas: Pano e Arawak. Alguns desses povos
encontram-se também nas regiões peruanas e
bolivianas fronteiriços ao Acre. Do ponto de 'vista
da antropologia, o conhecimento sobre as sociedades indigenas do estado é muito desigual. Se
alguns povos, como os Kaxínawá ou os Ashaninka,
atrafram o interesse de vários pesquisadores, as
informações etnográficas disponíveis sobre a
maior parte dos povos indígenas acreanos ainda
são muito indpientes. (...) (José Pimenta. Internet:
ambienteacreano.b/ogspot.com, com adaptações).

208. (Procurador do Município - Prefeitura Rio
Branco- AC/2007- CESPE) A substituição de "dividem-seff por são divididas mantém a correção gramatical do período.
( ) Certo

( ) Errado

Certo - Em As sociedades dividem-se, a oração
encontra-se na voz passiva sintética (V.T.D. SE = V.P.}.
Transpondo-a para a voz passiva analítica (ser+ particípio), teremos: As sociedades indfgenas são divididas. Já na ativa: Dividem as sociedades indígenas.

II

Verbo

tu ir por "soasse" levaria a construção para o pretérito
imperfeito do subjuntivo, levando a construção ao
conflito de tempos verbais.

Atenção! A respeito da organização
do texto, julgue a questão.
O patrimônio linguístico de um pais é um dos
seus maiores bens, além de seu maior legado às
gerações futuras, pois, com a transmissão dos
idiomas, transferem-se milhares de caracterfsticas,
fatores e costumes especiais e únicos. (Ant-ônio Silveira. R. dos Santos. Patrimônio linguístico: importância e proteção. In: Correio Braziliense, Direito e
Justiça, 517/2004, p. 3, com adaptações).

211. (CESPE- Defensor Público- DPU/2001) A reti-

rada do advérbio em "talvez decorra" exige também a
mudança do modo verbal, de udecorrau para "decorre".
( ) Certo

( ) Errado

QH}@itU&t
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Certo- Em "talvez decorra" o modo verbal ade209. (CESPE - Defensor Público - OPU! 2004)

Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical, ao mesmo tempo que se mantém a estrutura sintática de voz passiva, com a substituição de
utransferem-se" por são transferidas.
( ) Certo

( ) Errado

l·tUMJi!f4•
Certo- Dá-se o nome de voz à forma assumida
pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical é
agente (voz ativa) ou paciente da ação (voz passiva).
Na voz passiva o sujeito é paciente, ou seja, recebe a
ação expressa pelo verbo. Ela pode ser formada por
dois processos: analítico e sintético:

,_

Passiva Analítica: SER + PARTICfPIO ~
são
transferidas milhares de características ..." {ser+
partic. s.ujefto paciente)

,_

Passiva Sintética: V.T.D +.SE= V.P. ~ "...~
rem-se milhares de caracteristjcas ..." {V.T.D +SE
+sujeito)

# •••

Quanto às ideias e ao emprego das estruturas
linguísticas do texto abaixo, julgue as questões.
[ .. ] Dar a conveniência do plural majestático,
oinda que soe desagradavelmente pedante. O
desconforto talvez decorra paradoxalmente, da
vaidade: a primeira pessoa do singular detxaria o
narcisismo excessivamente exposto, produzindo
vergonha e culoa. (Luiz Eduardo Soares. A ética e o
intelectual no século XXI. In: O desafio ético. Rio de
Janeiro: Garamond, 2000, p. 51-2, com adaptações).

210. (CESPE- Defensor Público- OPU/2001) Para
que a 'n.orma culta seja adequadamente respeitada, a
forma verbal em ~ainda que soeu deve ser substituída
por soasse.

quadamente utilizado é o Subjuntivo (Presente),
modo que indica dúvida. Ao retirarmos o advérbio
de dúvida utalvez" é adequada a mudança do modo
verbal para o Indicativo (Presente), sugerindo certeza ao se dizer "decorrew.
212. (CESPE- Defensor Público- DPUI2001) Pela
estrutura frasal, a oração "produzindo vergonha e
culpa" admite ser substituída por "e produziria vergonha e culpa".

( ) Certo

( } Errado

Certo- Sim, a estrutura frasal permite a substituição para a forma verPal uproduziria", uma vez que
estaria harmonizada com o verbo antecedente "deixaria", ambos conjugados no Futuro do Pretérito do
Indicativo.

Julgue a questão, relativa à oração.
Nem sempre agendas individuais e coletivas
coincidem. (Idem, ibidem, p. 55, com adaptações).

213. (CESPE - Defensor Público - DPU/2001)

Transforma-se corretamente em voz passiva como:
Nem sempre agendas individuais e coletivas são
coincididas.
( ) Certo

( ) Errado

Errado - Coincidir é um Verbo Intransitivo e,
portanto, não pede complemento. Seu uso intransitivo pressupõe reciprocidade da regência: "agendas
individuais e coletivas coincidem" equivale a "uma
agenda coincidirá com a outra".

"1 ) Certo......_( ) Errado

Errado -"Ainda que soe" está conjugado pdequadamente no presente do subjuntivo. Ao substi-

Importante ressaltar que, para transformar uma
oração em Voz Passiva, é necessário que haja um

•

r·

V.T.D. ou V.T.D.L na oração da Voz Ativa. Então Veja~

2.3.UEG

mos:
VOZ ATIVA: o sujeito pratica a ação.

.,

•i

Todos os alunos

ouviram

sujeito

V.T.D.

Atenção! para passar uma oração da voz ativa
para a passiva, o objeto direto é obrigatório.
VOZ PASSIVA: o sujeito sofre a ação. Hâ dois tipos

de voz passiva:
Passiva Analítica: SER+ PARTtCfPIO

Aquela música foi ouvida portados os alunos.

sujeito paciente ser+ partic. agente da passiv2
Passiva Sintética: V.T.D +SE= V.P. (sujeito)
Vende~se

livro. (V.P. sintética)

livro é vendido. (V.P. analítica)
VENDEM-se livros.

Atenção! sujeito no plural= verbo no plural

Julgue a questão, com relação às ideias do
trecho abaixo e à correção gramatical.

[. . .] Os cultores do drtificia/ismo não distinguem,
por exemplo, cérebro e mente. Ao desvendarem
certos mecanismos do cérebro, pensam ter desco~
berto... (Adauto Novaes. A máquina do homem e da
ciência. In: O homem e a máquina -ciclo de confe~
rências, Rio e Brasma: Centro Cultural Banco do Brasil,
27/3/2001, paginação irregular; com adaptações).
214. (CESPE - Defensor Público - OPU/ 2001) O
emprego do infinitivo flexionado em "Ao desvendarem" põe em evidência os autores da ação.

Certo- Existem duas possibilidades de uso para
o infinitivo: tanto pode ser impessoal. assim considerado pelo fato de se referir apenas ao processo
verbal em si, como pode ser pessoal, fazendo referência, especificamente, a uma pessoa gramatical.
Esta questão está diretamente ligada à segunda
possibilidade, já que o infinitivo flexionado é obrigatório nos casos referentes a um sujeito elíptico, reconhecido pela desinência verbal. Exemplos:

Éessencial obedecermos aos nossos pais. (sujeito
simples e elíptico UnósN)
Ao desvendarem certos mecanismos do cérebro,
pensam ter descoberto ... (sujeito simples e elíptico "eles'·)

Atenção! Trecho para a questão ifbsterior. ·OBSERVAÇÕES SOBRE O DIREITO DE pUNIR

(.• .)O que é cJ,rto, na questão da puniÇão, é que
determinadas instituições, em dada época, ·sentindo-se ameaçadas em sua solidez com a perpetração de determinados atos, com mão de ferro taxa-os como punfveis, muitas vezes nesses atos não
há nem a sombra de um delito natural: essas instituições querem apenas se defender. Outra humanidade falaria antes em "direito de se defender",
direito de lutar, dedeixarde comparecer ao campo
de guerra a instituiçóo velha e nova. Porl]ue o crime
significa um ataque a determinada instituição
vigente, em grande parte das vezes, e se nóo fosse
punido representaria a derrocada dessa instituição
e o estabelecimento duma nova. Processar-se-ia,
pois, uma evolução mais rápida e violenta, de resultados provr.Ívelmente maus, tendo-se em vista a
frequente anormalidade do criminoso. A sociedade,
porém, mais sabiamente, prefere falar num "direito
de punir~ força unilateral, garantidora de uma boa
defesa contra o ataque à sua estabilidade.

Uma hipótese quanto ao surgimento e evolução
do direito de punir. De início, não existiam direitos,
mas poderes. Desde que o homem pôde vingar a
ofensa a ele dirigida e verificou que tal vingança
o satisfazia e atemorizava a reincidência, deixou
de exercer sua força perante uma força maior. No
entanto, como acontece muitas vezes no domfnio
biológico, a reação - vingança - começou a ultrapassar de muito a ação- ofensa- que a provocara.
Os fracos uniram-se: e é entóo que começa propriamente o plano, isto é, a incursão do consciente e
do raciocínio no mecanismo social, ou melhor, é af
que começa a sociedade propriamente dita. Fracos
unidos não deixam de constituir uma força. E os
fracos, os primeiros ladinos e sofistas, os primeiros
inteligentes da história da humanidade, submeteram aquelas relações, até então naturais, biológicas
e necessárias, ao domínio do pensamento. Surgiu,
como defesa, a ideia de que, embora não tivessem
força, tinham direitos, fundados nas noções de Justiça, Caridade, Igualdade e Dever. (... ) (LISPECTOR,
Clarice. Outros escritos. Rio de Janeiro: Rocco, 2005.
p. 45-46, adaptado).
215. (UEG - Delegado de Polícia - G0/2013} Na
frase "[o homem] deixou de exercer sua força perante
uma força maior", há o seguinte pressuposto acionado linguisticamente pelo verbo "deixar":

(A) No passado,o homem exerceu sua força perante
uma força maior.

Verbo
(8} O homem é por natureza um ser que procura
impor-se pela força física.
(C) O homem esperto sabe que pode exercer sua

força perante o mais fraco.
(D) Nos dias atuais, o homem busca várias formas de

exercer seu poder sobre os demais.

substantivos concomitância e concessão não estabelecem relações quanto às formas verbais de gerúndio em (1) e (2);

Alternativa "d": os substantivos concessão e
concomitância não estabelecem nenhuma relaçao
de quanto às formas verbais de gerúndio em (1) e (2).

2.4.MPE
Alternativa "a": correta- Se ele deixou de exercer sua força perante uma força maior, significa que
anteriormente ele exerceu.

Alternativa "b" - Não há relação com o verbo
destacado, muito menos com força física.
Alternativa "c" - Não há comparação, apenas
ideia de tempo.

Alternativa "d"- Sem relação com o verbo destacado.

216. (Delegado de Polícia- GOl 2008- UEG) Leia
os períodos abaixo:
(1) "Se os tempos e as circunstâncias, porém, muda-

rem, ele cairá em ruína não alterando o seu comportamento."
(2) "Sendo a sorte (fortuna) inconstante e os homens

obstinados em suas formas de agir, estes serão
felizes pelo tempo em que com ela convergirem
e desditosos quando dela divergirem."
As formas verbais de gerúndio em (1) e (2) estabelecem, respectivamente, relações de
(A) causa e condição.
(B) condi\ão e causa.
(C) concomitância e concessão.
(D) concessão e concomitância.

Alternativà "b": Correta- Em {l) , a forma verbal de gerúndio alterando contém a condição proposta pela conjunção condicional se, que introduz
a oração subordinada condicional: Se os tempos e
as circunstâncias (... ) mudarem, e estabelece a relação de causa com o gerúndio alternando. Em (2), a
forma de gerúndio sendo apresenta a sorte [fortuna]:
inconstante- ação esta (sendo) decorrente do adjetivo inconstante e, portanto: a causa da felicidade ou
desdita dos homens conforme sua forma de agir.
Alternativa "a": a opção A é inversa à opção B e
não estabelece relações verídicas quanto às formas
verbais de gerúndio em (1) e em (2);
Alternativa "c": concomit3ncia - substantivo
feminino: simultaneidade; conces.são - substantivo
feminino: permissão para que algo aconteça. Os

Trecho para a questão.
O texto constitucional de 1824 estabeleceu os
fundamentos da organização do Estado monárquico e da nação durante o Império, mas, ao
mesmo tempo, foi alvo de variadas interpretações.
Resultado das intensas lutas polfticas que envolveram o movimenta de Independência dois anos
antes, o documenta provocou inúmeras reações na imprensa e entre os políticos -pelos princípios
ali adotados e por ter sido outorgádo por D. Pedro I,
o que lhe valeu a denominação de Carta Constitucional, e não Constituição.
A Carta foi redigida por um pequeno grupo de
pessoas escolhidas a dedo por O. Pedro f: políticos
de algumas das principais famílias de proprietárias e negociantes, que desde a época de O. João
VI ocupavam lugares importantes na administração pública e que tinham atuado na Assembfeia
Constituinte. Na visão de membros de agremiações
republicanas formadas no Brasil a partir de 1870, a
Carta de 1824 era expressão do absolutismo de D.
Pedro, manifestação cabal de que a Independência
não trouxera mudanças substanciais nas relações
de poder coloniais. Era um sinal do passado, da per·
manência da dinastia dos Bragança, das práticas
despóticas herdadas da colonização portuguesa.
Por outro lado, eminentes figuras públicas
interpretavam a Carta como equivalente a Constituições monárquicas da época, ou até mesmo
mais perfeita do que outras. Segundo esta visão, o
poder moderador não só era adequado aos princípios dos governos representativos, como também
possibilitava um equiffbrio entre o Executivo e o
Parlamento, permitindo que o arbftrio da Coroa
garantisse a centralização político-administrativa
e a alternância de grupos no poder.
Foi o pensador Benjamin Constant um dos que
mais discutiram a teoria de um "quarto poder" a
ser exercido pelo rei, que se colocaria acima de
arranjos político-partidários, definindo-se como
esfera .l/neutra". Constont afirmava ainda que o
Parlamento não podia concentrar em suas mãos
a soberania e o poder decisórios, sob pena de
substituir-se o despotismo de um pelo de muitos.
Ao mesmo tempo, criticava o absolutismo monár-
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quico, defendendo conquistas da Revolução, como
a garantia de direitos, especialmente as liberdades
individuais. (... )

Até que a engenharia das soluções fictfcias
chegou· ao fim, com o crise de 2008, e se tornou
claro quem tinha ganho o conflito distributivo: o
capital.(... )

217. {MPE-MS - Promotor de Justiça - MS/2014)
Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as afirmações abaixo, acerca do emprego de formas verbais no texto.

Adaptado de: SANTOS, B. 5. Democracia ou
capitalismo?. Disponível em: <http://visao.sopo.
pt!boaventura-sousa-santos=s23499#ixzz3BLyLZ6xe>. Acesso em: 28 de junho de 2014.

A forma verbal envolveram expressa uma situação concluída no pas~ado.

() A forma verbal ocupavam expressa um evento
com ação prolongada no passado.

() A forma verbal trouxera expressa uma situação
momentânea, desprovida de duração.
{) A forma verba! colocaria expressa um evento
concluído há muito tempo no passado.
Quais estão corretas?
(A) V-V-V-F.

(BJ V-F-F-V.
(C) F-F-V-V.
(D) F-V-F-V.
lEI V-V-F-F.

Língua Portuguesa • Duda Nogueira

estagnação económica e do aumento das despesas
sociais decorrentes do aumento do desemprego e,
finalmente, o endividamento das famílias, seduzidas pelas facilidades de crédito concedidas por um
setor financeiro livre de regulações estatais, para
iludir o colapso das expectativas a respeito do consumo, educação e habitação.

Adaptado de: OLIVEIRA, C H. de 5. Confronto
de poderes. Disponfvef em: <http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos-revista!confronto-de-poderes>. Acesso em: 08 de julho de 2014.

()

-

218. (MPE-MS- Promotor de Justiça- MS/2014)
Considere o enunciado abaixo e as três propostas
para completá-lo.

Sem prejuízo da correção gramatical-e do significado contextual, é possível substituir
1.

têm vindo por vêm.

2.

foram dando por dariam.

3.

tinha ganho por tinha ganhado.
Quais propostas estão corretas?

(A} Apenas 2.
(B) Apenas 3.

(C) Apenas 1 e 2.

Alternativa correta: letra "e"
(V) Pretérito perfeito do indicativo: ação concluída. Eliminadas C e D.
(V) Pretérito imperfeito do indicativo: ação prolongada, contínua. Eliminada B.

(F) O pretérito mais-que-perfeito do indicativo
indica uma passada relacionada à outra ação também passada. Eliminada A.
(f) Futuro do pretérito do indicativo: ação con-

dicional.

Trecho para a questão.

(... )Desde 1970, os Estados centrais têm vindo
a gerir o conflito entre as exigências dos cidadãos e
as exigências do capital, recorrendo a um conjunto
de soluções que gradualmente foram dando mais
poder ao capital. Primeiro, foi a inflação, depois, a
luta contra a inflação acompanhado do aumento
do desemprego e do ataque ao poder dos sindicatos, a seguir, o endividamento do Estado em
resultado da luta do capital contra a tributação, da

(D) Apenas 1 e 3.

{E) 1,2e3.

Alternativa correta: letra "d"
O Nota da autora: Não há necessidade de decorar, apenas se atente à ação verbal e ao tempo.

1. Certo: equivale ao presente do indicativo e
deve permanecer no plural por concordar com o
sujeito "os Estados centrais". Eliminadas A e B.
2. Errado. Equivale ao pretérito imperfeito do
indicativo (ação prolongada) = davam. Dariam
indica condição= future do pretérito do indicativo. Eliminadas C e E.

3. Certo. O verbo ganhar, quando acompanhado
do auxiliar ter ou haver, adrnite as duas formas:
ganho ou ganhado.
219. (MPE-MS- Promotor de Justiça - MS/2014)
Considere os seguintes enunciados.
-O autor do delito procurou seu advogado para
pedir conselhos.

Verbo
11

-Promulgaram nova emenda constitucional.

111

-Na execução da tarefa, o funcionário cometeu
alguns deslizes.

Quais deles podem sofrer transformação para a
voz passiva sintética?
(A) Apenas I.
(B) Apenas 11.

(Q Apenaslell.
{0)

Apenas 11 em.

i-~.

{ ) Certo

Certo - quando se diz que um verbo está no
infinitivo impessoal, isso significa que ele apresenta
sentido genérico ou indefinido, não relacionado a
nenhuma pessoa, e sua forma é invariável. Assim,
considera-se apenas o processo verbal. O infinitivo
impessoal é usado:
1)

Quando apresenta uma ideia vaga, genérica,
sem se referir a um sujeito determinado. Exemplo: t proibido andar de bicicleta neste jardim

2)

Quando tiver o valor de Imperativo. Exemplo:
Soldados, marchar!{= Marchai!)

3)

Quando é regido de preposição e funciona como
complemento de um substantivo, adjetivo ou
verbo da oração anterior. Exemplo: Eles não têm
o direito de gritar assim.

(E) I, 11 e 111.

Alternativa correta: letra "b"
O Nota da autora: Admitem transposição para
a voz passiva analítica (ser+ particípio): verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto. Exceção: verbo haver, quando impessoal.

{ ) Errado

Detalhe importante: é pedida a voz passiva sintética (verbo + se), ou seja, o objeto direto passa a
ser sujeito.

222. {MPE - SC - Promotor de Justiça - SC/2013)
Segundo as normas do português padrão quanto à
flexão verbal dos verbos indicados entre parênteses.

Errado. Admite transposição para a passiva analítica e o pronome possessivo causaria ambiguidade: Seu advogado foi procurado pelo autor do
delito. Para a sintética, é impossível transpor. Eliminadas A, C e E.

Os participantes do fórum abstiveram-se de
votar, temendo que se mantivessem as críticas e as
ânimos não se refizessem. (abster, manter e refa~
zer).

1.

ll. Certo. Sujeito indeterminado (terceira pessoa
do plural): Promldgou-se nova emenda constitucional (o objeto direto da ativa passa a ser
sujeito da passiva). Equivale, na analítica, a Nova
emenda constitucional foi promulgada.

111. Errado. Admite transposição para a passiva analítica: Alguns deslizes foram cometidos pelo fun-

cionário. Para a sintética, é impossível transpor.
Eliminada D.

220. Com relação aos aspectos linguísticos do
texto abaixo, analise as próximas questões.

d!2r.ir. um estabelecimento é um caminho duro:
começa com a dificuldade de achar um espaço
para o seu bar au boate. Depois, você procura um
engenheiro[... ) anexando laudos de engenheiros
para /2.[S)J!Q[ que cumpriu as normas de segurança.
[...)Mas não são apenas os comércios particulares
que estão ilegais: a grande maioria dos prédios
públicos de São Paulo também não tem a/yqrd.
(Revista Superinteressante, março/2013, Edição

-.

316,p;..~4)

221. {MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2013}
O uso do infinitivo impessoal "Abrir" é justificado por
ele não estar se referindo a nenhum agente deter~
minado.

) Certo

( ) Errado

IJN'.lW.j·l/.t.
Certo -- Abstiveram-se (Pretérito Perfeito do
Indicativo)= indica certeza da ocorrência de um fato
que teve início e fim no passado, chamado, por isso,
de Pretérito Perfeito. O modo Indicativo apresenta a
ação como um fato real.
Mantivessem e refizessem (Pretérito Imperfeito do Subjuntivo) =o modo Subjuntivo indicada
subordinação e dependência de outro fato, ou seja,
uma condicional. "Diz-se do modo verbal que enuncia
o fato como subordinado a outro, sendo usado para
expressar a ação irreal, um fato passível ou desejado,
ou para emitir um juizo sobre um fato real." (fonte:

Aulete Digital).
Entendendo melhor...

•

Os participantes do fórum
abtli!i~r!l.II!·Se de votar,

temendo que se~
~as críticas e os ânimos
não se~

Situação certamente
ocorrida

Situação condicional à primeira, podendo ou não ocorrer

223. {MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2013)
Segundo as normas do português padrão quanto· à
flexão verbal dos verbos indicados entre parênteses.

•
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Mesmo que os fatos interviessem a seu favor,
ficara evidente que ela não previra as consequências que adviriam de seu impensado gesto. (intervir,
prever e advir)

) Certo

Ele houve- ele reouve.
Nós houvemos- nós reouvemos.
Eles houveram- eles reouveram. ~....

·-

Se eu houvesse- se eu reouvesse.

( ) Errado

Quando ele houver- quando ele reouver.
Reaver: tornar a haver ou ·ier; recuperar.'

,.,
•

Certo -- Interviessem (Pretérito Imperfeito do
Subjuntivo) - indica ação passada (ou atemporal)
em oração subordinada iniciada por #que" ou em
orações subordinadas condicionais iniciadas por "se"
ou "caso". Lembre-se que o modo Subjuntivo indica
uma situação de subordinação entre os fatos.
Previra (Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo)= tempo verbal que indica uma ação anterior à
outra já passada, neste caso, o verbo intervir flexionado no Pretérito Imperfeito.
Adviriam (Futuro do Pretérito do Indicativo) ""'
tempo verbal do modo indicativo que enuncia ação
ou estado em tempo futuro em relação a momento
passado, ou uma condição hipotética ou irrealizável.
Entendendo melhor...

[Formação: re + haver] (fonte: Aulete Digital com adaptações)
Já que o verbo REAVER é defectivo: no presente
do indlcativo, só existem as formas nós REAVEMOS
e vós REAVEIS; no presente do subjuntivo; nada; no
pretérito e no futuro, segue a conjugação do verbo
HAVER.
Pleiteavam- verbo pleitear flexionado no Pretérito Imperfeito do Subjuntivo.
Eu pleiteava
Tu pleiteavas

"Mesmo que os
fatos inrerviessem a seu favor,

ficara evidente que
ela não previra as
consequéncias

que adviriam de
seu impensado
gesto.

(ação passada
condicional)

(ação anteriqr à outra
também passada)

(ação futura
condicional)

h

224. (MPE - SC - Promotor de Justiça - SC/2013)
Segundo as normas do português padrão quanto à
flexão verbal dos verbos indicados entre parênteses.

O responsável pelo processo requereu a dispensa da taxa concedida aos que reouveram como
nós, os bens que pleiteavam. (requerer, reaver e pleitear)
) Certo

[Conjuga-se sem o h, e, por ser defectivo, apresenta apenas as formas em que no radica! do paradigma (haver) haja "v"]

( ) Errado

00&\tif.i-iiO
Certo- Vamos às conjugações verbais:
Requereu -flexão do verbo requerer no Pretérito Perfeito do Indicativo.
Eu requeri.
Tu requereste.
Ele requereu.
Nós requeremos.
Vós requerestes.
Eles requereram.
Reouveram- (Pretérito Perfeito do Indicativo)=
O certo é REOUVERAM, porque REAVER é derivado
do verbo HAVER:

Ele pleiteava
Nós pleiteávamos

Vos pleiteáveis
Eles pleiteavam
225. (MPE- se- Promotor de Justiça- SC/2013)
Em "Apesar do grande volume de processos já julgados, existem ainda cerca de 12 mil ações pendentes
de decisão", o verbo existem pode ser substitufdo,
sem prejuízo quanto ao sentido e à correção gramatical, pela locução verbal deve haver.
( ) Certo

( ) Errado

rm:mnmar.ar
Errado - Para que o sentido seja mantido, a
substituição deve ser feita pelo verbo haver flexionado no mesmo tempo e modo verbais, ou seja, "há"
(verbo haver no Presente do Indicativo). A locução
"deve haver" sugere incerteza, já o "há" indica uma
afirmação.
226. (MPE- Se- Promotor de Justiça- SC/2013)
No período "O sucesso na liderança, o sucesso nos
negócios e o.sucesso na vida foram são e continu9.@9: a ser a capacidade de trabalhar e agir em conjunto com os outros", os verbos estão flexionados,
sequencialmente, no presente, pretérito imperfeito
e futuro do presente do modo indicativo, sugerindo
ideia de progressão. (Extraído da Revista Visão Jurídica, número 82, p. 17).
( ) Certo

( ) Errado

Verbo

Errado- Há, sim, a ide ia de progressão ao passo
que é traçada uma línha temporal que tem início no
passado, transita pelo presente e .se estende para o
futuro. Além disso, todos os Modos Verbais pertencem ao Indicativo, aquele que expressa certeza. No
entanto, os tempos verbais corretos são:

I

Alternativa nd": correta
1.

"O Estado está ..."
"Nenhuma construção... pode prevalecer..."

São = Presente do Indicativo

"Nós~ ..."

11. 1" pessoa do plural (nós)
"Cremos que ... "

227. {MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2012)
Leia o texto e analise as assertivas que seguem:
Cremos que o ser humano é a única razão do
Estado. O Estado estó conformado para servi-/o,
como instrumento por ele criado com tal finalidade. Nenhuma construção artificial, todavia,
pode prevalecer sobre os seus inalienáveis direitos e liberdades, posto que o Estado é um meio
de realização do ser humano, e não um fim em
si mesmo. E cabe a todos nós, profissionais do
Direito, a difícil tarefa de realizá-lo voltados para
o homem e seus fins existenciais. Nós somos,
portanto, todos, sem exceção, magistrados, promotores, advogados, consultores, serventuários,
auxiliares, muito mais do que profissionais do
Direito. Nós somos os verdadeiros profissionais
do maior ideal do homem. Nós somos os profissionais da justiça. (Fonte: /ves Gandra da Silva
Martins. A Justiça e o Direito Natural. (Fragmento)
Di~poníve/
em http:/!iusvi.com/pecas/13992,
acesso em 03105112).

I.

"Nós somos, portanto.
"Nós somos os ·1erdadeiros ..
"Nós somos os profissionais ... "
3 a pessoa do singular (ele, ela}
"O Estado está conformado ... "
"Nenhuma construção ... pode prevalecer
"O Estado é um meio de realização ..."
111. "{... ) Cremos que o ser humano é a única razão
do Estado."= Sujeito elfptico {nós= 1" pessoa do
plural)

"Nós somos os profissionais da justiça." =Sujeito
simples (nós= 1" pessoa do plural)
Alternativas na, "b, "c", e "e":
IV. Perlodos corretamente pontuados, conferindo
ao texto clareza no entendimento.
V.

Os ve~bos do texto estão predominantemente
no presente do indicativo.

!I. O texto ora está em 1" pessoa do plural, ora em 3"
pessoa do singular.
li I. A primeira e a última oração do texto apresentam o mesmo sujeito: nós.

IV. Os períodos do texto, em sua maioria, são longos e com poucos demarcadores de pontuação,
o que o torna complexo e de difícil entendimento.
V.

Encontram-se no texto vestígios que permitem
concluir que ele foi escrito segundo as normas
do último Acordo Ortográfico da língua Portuguesa.

(A) Apenas a assertivas I e IV estão corretas.
(8) Apenas as assertivas 11 e Vestão corretas.
(C) Apenas a assertiva 111 está correta.
(0) Apenas as assertivas I, 11 e 111 estão corretas.
(E) Todas as assertivas estão corretas.

Os verbos estão, em sua maioria, no Presente do
Indicativo. Exemplos de trechos:
"Cremos que o ser humano"

Foram= Pretérito Perfeito do Indicativo
Continuarão= Futuro do Presente do Indicativo
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Não há, no texto, palavras que se submeteram
às alterações do Novo Acordo Ortográfico, como
por exemplo: trema, hífen, ditongos abertos em
paroxítonas, acentos diferenciais. Sendo assim,
não se pode concluir se o texto foi ou não escrito
sob as novas regras.

228. {MPE- SC- PromOtor de Justiça- SC/2012)
O verbo, quando usado no modo imperativo, torna o
texto mais vigoroso e com forte teor de persuasão,
porém precisa ser usado corretamente, de acordo
com o sujeito a que se refere. Identifique, pois, a(s)
alternativa(s} em que o sujeito apresentado corres~
pondente à flexão do verbo:
I.

Chora, grita, esperneia, mas demonstra alguma
reação. (sujeito: você)

11. Confira detalhadamente toda a documentação
anexa ao processo. {sujeito: você)
111. Não demonstres qualquer reação durante o
depoimento das testemunhas. (sujeito: tu)
IV, Compreende que a decisão tomada pelo juiz foi
bastante coerente. (sujeito: tu)

Revisaço<~>-

V.

Sê cuidadoso com tudo o que é dito ou escrito.
(s~jeito: tu)

{A) Apenas as assertivas 1e 11 estão corretas.

IV. A pouco fiz uma visita a meus parentes que não

via havia tempos.
V. Já havia tentado uma oportunidade dessas a

muito tempo.

(8) Apenas as assertivas 111, IV e V estão corretas.

(C) Apenas as assertivas 11, UI, IV e V estão corretas.
(D)

Língua Portuguesa. Duda Nogueira

Apenas as as'sertivas I, !f, e IV estão corretas.

(A) Apenas as assertivas 11 e 111 estão corretas.
(B) Apenas as assertivas I, IV estão corretas.

(C) Apenas as assertivas 11, V estão corretas.

d:.J Todas as assertivas estão corretas.

(D) Apenas as assertivas I, 111, IV, V estão corretas.
(E)

Alternativa "c": correta- Aplicando a tabela de
Processo de Formação do Modo Imperativo, abaixo,
chegamos facilmente às formas verbais do imperativo afirmativo e negativo.

Alternativa "a": correfa-:- confunde~se ~au com
talvez porque sejam homônimas (têm a mesma
pronúncia), mas são palavras com uso bem distinto.
Note:
"há~,

Confira você

11.

111. Não demonstres tu

IV. Compreende tu

Há (flexão do verbo haver) = tempo passado e
distância percorrida:

V. Sê tu cuidadoso
Processo de fonnaçio do modo imper_ativo
Presente Imperativo Presente
indicativo afirmativo subjuntivo
Eu

confiro

Tu conferes (-s)
Ele

confere

Ele> conferem

Imperativo
negativo

-

Que eu
confira

-

confere

Que tu
confiras

Não confiras

confira

Que ele
confira

Não confira

Nós conferimos confiramos

Vó> conferis (-s)

Todas as assertivas estão corretas.

Que nós
Não confiraconfiramos
mo•

conferi

Que vós
confirais

Não confirais

confiram

Que eles
confiram

Não confi-

com

"Há 30 anos, estive naquela cidade.11(= .Faz 30
anos)
"Há 30 km atrás ele devia ter feito a conversão à
direita."
•

A (preposição)= tempo futuro e distância a percorrer:

"Estou -ªanos-luz de distância de compreender
a alma humana."
"O posto de combustível está-ª 40 km daqui"
Alternativas "b", "c", "d"" e "e"- eliminadas de
acordo com as explicações contidas na alternativa a.
230. (MPE - SC - Promotor de Justiça - SC/2012)
Existem certas expressões usadas de forma inadequada na língua Portuguesa, que de tão frequentes,
passam a soar como corretas. Assinale a(s) frase(s)
que está{ão) devidamente corrigida(s):

Alternativas "a", "b", "d" e "e": I ~Chora tu (ou
chore você)

t.

229. (MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2012}
Escrever corretamente se insere nas habilidades consideradas fundamentais para o êxito profissional, e o
uso correto de HÁ (verbo) ou A (preposição) é fundamental ao redator de qualquer tipo de texto. Considere seu uso nas frases:

11. A audiência teve início às 8 hrs. I A audiência
teve início às 8 h

I.

Há dez dias do encerramento do prazo de inscrição de novos projetos, poucas pessoas demonstraram interesse em participar.

11. Estou a anos-luz de distância de compreender a
alma humana.
111. o assassino ainda estava a dois metros de distância de sua vítima.

11.

Será promovido haja visto seus esforços./ Será
promovido haja vista seus esforços.

O processo deu entrada junto ao STF./ O pro*
cesso deu entrada no STF.

IV. A promoção veio de encontro aos seus desejos.
I A promoção veio ao encontro de seus desejos.
V.

São infundados os boatos de desavenças entre
eu e tu./ São infundados os boatos de desaven~
ças entre mim e ti.

(A) Apenas as assertivas 11 e IV estão corretas.
{B) Apenas as assertivas U, 111 e IV estão corretas.
{C) Apenas a assertiva Vestá correta.

(O) Apenas as assertivas 11 e Hl estão corretas.

trução Seria indispensável que requer o uso do
verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo na
oração subordinada.

(E) Todas as assertivas estão corretas.

Alternativa "e": correta
L

haja vista= tendo em vista {expressão invariáveO

11. abreviatura de hora (s) =h (minúsculo)
11\. "... deu entrada junto ao STF.••" (Onde o processo
deu entrada? Deu entrada em algum lugar e não
junto a algum lugar). Portanto, "O processo deu
entrada no {em+ o) STF."

\V.

~Ir de encontro

a"= ir contra a alguma coisa

"Ir ao encontro de"= ir a favor ou estar a favor a
alguma coisa

111. A lacuna do período 3 deve ser preenchida com
a forma verbal~ pois a construção~
peita de que requer o uso do modo indicativo na
oração subordinada.
·

Quais justificativas estão corretas etl'\ relação ao
preenchimento das lacunas?
1
(A) Apenas I.
(B) Apenas 111.
{C) Apenas I e 11.

(D) Apenas 11 e 111.
(E) I, llelll.

"A promoção veio ao encontro de seus desejos."
Perceba a diferença: a favor a seus desejos e não
contra eles!
V.

após as preposições (entre, para, por, etc.)
emprega-se a forma oblíqua dos pronomes pessoais. Veja:

Alternativa "c": correta.
L

que a sociedade cultue= Presente do Subjuntivo

11.

que se responsabilizassem= Pretérito Imperfeito
do Subjuntivo/ colocação pronominal: pródiseantes do verbo (partícula atrativa "que")

Isso fica entre _ey e ela. {Errado)
Isso fica entre m.im e .!ili!. ou Isso fica entre m1m
e :ti. (Certo)
Os pronomes do caso oblíquo exercem função
de complemento, enquanto os pronomes pessoais
do caso reto, de sujeito.
Alternativas "a", "b", "c" e'"d": eliminadas.
231. {MPE- RS- Promotor de Ju~tiça- RS/2012)

leia os períodos abaixo, adaptados do texto
"SCHELP, D. A arte de culpar os outros. Veja, 16 de
maio de 2012. p. 113-114", e os verbos propostos para
preencher as respectivas lacunas.
1)

2)
3)

t. de ~e lamentar que em nossa sociedade ainda
se ____ a figura do bode expiatório, (cultuar)

Alternativas "a", "b", "d" e "e":

llt. de que seriam bruxas = Futuro do Pretérito do
Indicativo {forma compatível com "foram"- Pretérito Perfeito do Indicativo)
232. (MPE- RS- Promotor de Justiça- RS/2012)
Considere o enunciado: "Armatya Sen assim se manifestou por ocasião de uma conferência internacional:
'Procurarei~ em meus escritos, expandir as fronteiras da
economia que tanto me tém feito refletir'." {Adaptado

de: DONXNELLI-MENDES, R. Zero Hora, 3 de março
de 2012, p. 4-5). Assinale a alternativa que apresenta
as formas corretas para completar a reescrita desse
enunciado em discurso indireto. Armatya Sen disse
que~, _(zL_, expandir as fronteiras da economia que tanto .._...QL_ ___®___refletir.

Seria indispensável que os indivíduos _ _ _
por seus atos. (responsabilizar-se)
Muitas mulheres foram condenadas por suspeita
de que _ _ _ bruxas, (ser)
De modo a expressar a correta relação entre
tempos e modos verbais, considere as seguintes
jus't\fkativas para o preenchimento da lacuna de
cada um desses períodos.

1. A lacuna do período 1 deve ser preenchida com
-. a forrría"verbal cultue, pois a construcão É de se
lamentar que requer o uso do verbo no presente
do subjuntivo na oração subordinada.

11. A lacuna do período 2 deve ser preenchida com a
forma verbal se responsabilizassem, pois a cons-

..

2

3

4

•I

procuraria

em seus escritos

o

haviam feito

b)

procurará

em alguns escritos seus

lhe

fizeram

<I

procuraria

nos escritos dele

o

teriam feito

d)

há de procurar

em escritos dele

lhe

tinham feito

e)

procura rã

em seus escritos

o

teriam feito

1

Alternativa "a": correta - primeiro, vejamos a
diferença entre:

•

"

Discurso Direto: Neste tipo de discurso as personagens ganham voz. É o que ocorre normal-

mente em diálogos. Isso permite que traços da
fala e da personalidade das personagens sejam

destacados e expostos no texto. O discurso
direto reproduz fielmente as falas das personagens. Verbos como dizer, falar, perguntar, entre
outros, servem para que as falas das persona-

gens sejam introduzidas e elas ganhem vida,

como em uma peça teatral. Travessões, dois

•••

pontos, aspas e exclamações são muito comuns
durante a reprodução das falas.
Discurso Indireto: O narrador conta a história
e reproduz fala, e reações das personagens. t.

escrito normalmente em· terceira pessoa. Nesse
caso, o narrador utiliza-se de palavras suas para
reproduzir aquilo que foi dito pela personagem.
Discurso direto

Procurarei Futuro do Presente do Indicativo
Em meus Meus= pronome possessivo- 1a pessoa sinescritos guiar (eu)

M•

Pronome pessoal oblíquo átono- Ja pessoa
singular (eu). Utilizado como complemento
(objeto indireto)

Têm feito Tempo verbal composto- Pretérito Perfeito
do Indicativo
Discurso.indireto

Procuraria Futuro do Pretérito do Indicativo
Em seus
escritos

Seus = pronome possessivo - 3a pessoa do ,
singular (ele)

o

Pronome pessoal oblfquo átono- 3• pessoa
singular (ele). Utilizado como complemento
(objeto direto)

Haviam
feito

Tempo verbal composto- Pretérito-mais-que-perfeito do Indicativo. Nos tempos verbais
compostos, o verbo auxiliar ~ter" pode ser substituído pelo verbo "haver" na linguagem formal. No modo indicativo, essa troca ocorre mais
com o pretérito mais-que-perfeito, o futuro do
presente e o futuro pretérito. No modo subjuntivo, esta substituição é mais comum no pretérito mais-que-perfeito e futuro.

Alternativas "b", "c", "d" e "e": eliminadas
diante das explicações do quadro acima.

2.5.UFMT
INSTRUÇÃO: Leia parte de texto publicado na
revista Linha Direta, em agosto de 2013, intitulado "O
som da comunidade", e responda às questões.
O Instituto Cultural Flauta Mágica (JCFM) surgiu em
1998, quando o maestro Gilberto Mendes apresentou
à Secretaria Municipal de Cuiabá/MT um projeto que

visava trabalhar teoria e prática musical com crianças
das escolas públicas do local. O trabalho tem como
base a utilização de uma metodologia pautada no prazer que a música e a dança oferecem, ahi>m de foc.:1:r na
aprendizagem em grupo, o que, segundo a metodologia, proporciona um aprendizado mais prazeroso e
rápido. Já no ano seguinte, o projeto contava com 40
alunos que, com apenas seiS meses dEi aulas ensaiOS,
já realizavam apresentações para o público da Cidade.

e

O maestro usou sua metodologia como agente
transformador de realidades, como elemento de
desenvolvimento social e cultural na comunidade do
bairro Jardim Vitória, na periferia de Cuiabá/MT.

233. (UFMT- Promotor de Justiça - MT/2014) A
respeito de formas verbais do texto, ass!nale a afir~
mativa correta.
(A) Por indicar uma ação terminada no passado,
apresentações dos alunos, antes de outra também no passado, uso da metodologia de grupo,
a forma realizavam foi empregada no pretérito
imperfeito do indicativo.
{8) A forma visava. indica que a ação do projeto é
posterior à época em que o maestro o apresentou à Secretaria Municipal de Cuiabá, daí estar no
pretérito perfeito do indicativo.
(C) Indicando ação terminada, a forma usou leva o

empregada metodologia do maestro para tempo
anterior ao do aprendizado das crianças, por isso
estar no pretérito mais que perfeito do indicativo.
(0} As formas tem e proporciona estão no presente
do indicativo, indicando ações que ainda se realizam atualmente.
(E) A forma oferecem, por referir-se a um fato passado, o uso da metodologia do ICFM, deveria
estar conjugado em um tempo passado.

Alternativa correta: letra "d" - O presente do
indicativo indica hábito, ou seja, ação que se realiza
àtuafmente.
Alternativa "a"- Ação contínua e não concluída.
Alternativa "b"- Pretérito imperfeito do indicativo e indica ação contínua.
Alternativa "c" -Pretérito perfeito do indicativo
e indica ação terminada, concluída.
Alternativa "e" - Presente do indicativo e se
refere à ação habitua!.
Trechos para a questão.
Consta que Galeno, o maior médico da Roma
amiga, chegou certa vez a uma cidade atingida

Verbo

i

pela peste, onde foi recebido com grandes esperanças pelos notáveis focais. Que sorte a nossa, pensaram todos - certo nesta hora, eis que nos aparece o grande Galena, o homem que mais conhece
o corpo humano em todo o império e consegue
curar as doenças mais infames em circulação por
aí. Galena olhou um pouco a sua volta, pensou por
um 5 minuto e deu sua receita para o tratamento
da peste: "Vão embora daqui o mais rápido que
puderem. Vão para o lugar mais longe possível. (. .. )

O episódio permanece, no anedotário da história, coma uma prova de que é perfeitamente
possível aproveitar a própria ignorância para obter
um benefício importante - importantfssima, na
verdade, para os que salvaram a sua vida seguindo
a recomendação recebida. Galena não tinha a
mais remota ideia de como curara peste, algo que
só seria descoberto uns 1600 anos depois, mais
ou menos. (...) Não se importava nem um pouco,
enfim, em admitir sua ignorância sobre o assunto:
ao contrário dos seus colegas, que ficavam receitando remédios absurdas, rezas e mandingas para
esconder o fato de que não sabiam nada sobre o
tratamento da doença, preferia salvar pela observação lógica aqueles que ainda não estavam condenados.

Galena, na escuridão do século !!, não sabia
muita coisa.[. ..] Achava, por exemplo, que o sangue
se originava no fígado, e tinha dúvidas sobre a disposição dos músculos do corpo humano: hoje, provavelmente, não o deixariam clinicar num posto de
saúde do interior do Ceará. (...)
Em muita coisa, no Brasil de hoje, vivemos um

mome~to aposto ao do mundo mental de Galena
- a ignorância serve para derrotar a inteligência.
Grandes vultos do nosso mundo cultural, polftico,
social e outros abarrotam seus sites com cursos,
mestrados, pós-graduações e outros feitos d'armas
que atribuem a Si próprios: infelfzmente, não informam o que aprenderàm. Sem isso, o que se tem é
zero mais zero.[. ..}

(GUZZO, J.R. Veja, 29 de maio de 2013.)

234. (UFMT - Promotor de Justiça- MT/2014) Em
relação a formas verbais usadas no trecho, assinale a
afirmativa INCORRETA.
(A) No segundo parágrafo, importava está no pretérito imperfeito do indicativo e exprime um fato
durativo, anterior ao momento em que se fala.
{B) No primeiro parágrafo, Vão está no presente do
indicativo e indica uma atitude de interferência
do falante sobre o interlocutor{() No terceiro parágrafo, deixariam está no futuro
do pretérito do indi.cativo e indica, na lingua-
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gem polida, um fato futuro que se acredita não
se realizar.
(D) No quarto parágrafo, abarrotam está no presente do indicativo e exprime um fato que ocorre
no momento da fala.
{E) No segundo parágrafo, salvaram está no pretérito perfeito do indicativo e indica uma ação passada e concluída.

Alternativa correta: letra "b" -0 verbo está no
imperativo afirmativo (terceira pessoa do plural) e
indica ordem, desejo de Galeano.
Alternativa "an - O pretérito imperfeito refere-se à ação prolongada, durativa.
Alternativa "c"- O futuro do pretérito do indicativo é tempo condicional.
Alternativa "d"- O presente do indicativo é a
ação que ocorre no momento da fala e pode indicar,
também, hábito.
Alternativa "e"- O pretérito perfeito do indicativo indica ação terminada, concluída.
235. (UFMT - Promotor de Justiça - MT/2012)
O verbo indicado entre parênteses deverá adotar
obrigatoriamente uma forma do singular para preencher de modo adequado a lacun~ de qual enunciado?
(A) Somente em 2003, _ _ (morrer) 16.345 jovens
por balas de arma de fogo, representando41,6%
do total de vítimas.
(B) Atualmente, ao contrário do que diz o senso
comum, nas mãos dos civis ___ (estar) mais
da metade do armamento convencional, do que
se conclui que a violência armada não é coisa de
guerra.
(C) No dia 23 de outubro de 2005, ___ (ir) às urnas
quase 95 milhões de brasileiros para opinar
sobre a proibição do comércio de armas de fogo.
(O) Entre os 36 pafses mais desenvolvidos, _ _
{liderar) outro triste fndice os Estados Unidos: a
maior taxa de mortalidade por arma de fogo.
(E) Desde o fim da ditadura até hoje, ___ (monitorar} as vendas domésticas e exportações de
armas pequenas os militares das Forças Armadas
que também decidem que tipo de armas os civis
podem portar.

ljH1@if.j·i!.,.
Alternativa "b": correta-"... nas mãos dos civis
está mais da metade do armamento convencional. .."
(o que está nas mãos dos civis? Mais da metade do
armamento civil está.)

Revisaço"' -língua Portuguesa. Duda Nogueira

"se dizerem" (incorreto)- nse dissessem" (correto
- Pretérito Imperfeito do Subjuntivo)

Alternativa "a"-"... morreram 16.345 jovens ... u
(quem morreu? 16.345 jovens morreram.

•

Alternativa "c"- n••• foram às urnas quase 95
milhões de brasileiros ... (quem foi às urnas? 95
milhões de brasileiros foram.)

Alternativa "c"- "se a turma exigir" (incorreto)
-"se a turma exigisse" (correto- Pretérito Imperfeito
do Subjuntivo)

Alternativa "d"- ~... lideram outro triste índice
os Estados Unidos ...~ (quem lidera? Os Estados Unidos !ider<]m.) lembre-se de que o artigo é o termo
regente n~ concordância verbal.

~

H

Alternativa "e" - "... monitoraram as vendas
domésticas e exportações de armas pequenas os
militares das Forças Armadas ...~ (quem monitorou?
Os militares das Forças Armadas monitoraram.)
236. (UFMT - Promotor de Justiça - MT/2012)
Qual enunciado apresenta todas as formas verbais
corretamente fi exionadas?

"a reverem" (incorreto)- ~a rever" (correto -Infinitivo pessoal após a preposição "a")
"irão" (incorreto) - "ir" (correto - Infinitivo Pessoal após a preposição "a")

Alternativa "d"- "não porem" (incorreto)- "não
puserem" (correto- Futuro do Subjuntivo)
•

"não haverão vantagens" (incorreto) - "não
haverá vantagens" (o verbo haver no sentido de
existir é impessoal, ou seja, não é flexionado)

Alternativa "e" - ~morreria" (incorreto) - "morrerá" (correto- Futuro do Presente do Indicativo}

(A) Ninguém mais acredita de modo pleno em mistérios a cercar os acidentes aéreos, mesmo se
dizerem que os investigadores não encontraram
outras causas.

•

(B) Na juventude, nossos pais se abstiveram de
muita coisa, hoje, não nos contentamos com
pouco, embora tenhamos seus exemplos.

•

(C) Se a turma exigir diferente metodologia, os facilitadores seriam obrigados a reverem sua prática
pedagógica ou irão embora.

2.6. DOM CINTRA

(D} Enquanto os funcionários não porem a limpo esse
comentário, ordem expressa do chefe do departamento, não haverão vantagens financeiras.
(E) Morreria aquele que tiver menos paciência,

como prevêm alguns homens religiosos a modo
de cativar os fiéis.

Nprevêmu (incorreto) - "preveem" - na Nova
Ortografia, os verbos crer, dar, lere ver na 33 pessoa do plural {eles) são escritos com duplo "e" e
sem o acento circunflexo.
"a modo de cativar" (incorreto}- ~de modo a cativar" (correto)

I
l
i

;
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237. (Procurador do Município - Prefeitura
Petrópolis - RJ/2012 - DOM C1NTRA) No trecho
"Prestações que 'CAIBAM no bolso"', o verbo em
caixa alta remete à questão da flexão dos verbos irregulares em português. Considerando-se esse fato da
língua, em sua modalidade culta, pode-se afirmar
que há flexão verbal INCORRETA na frase:

(A) Contenham-se em seus hábitos de consumo,
para que não venham a arrepender-se mais tarde.
(B} Os jovens contravieram às minhas ordens e fizeram dívidas ímpagáveis.

Alternativa "b": correta.
AbstiVeiãm
(abster) .__,

' ContentamoS-·

Pretérito perfei..
to do indkativo

Eu

'.·1•

_y:_,.,_;_,

T~_hamo~ (ter)

(C) Se tu te dispuseres a educar-te em relação ao
hábito de consumo, eu posso ajudar-te.

Presente do
indicativo

Presente do
subjuntivo

{0) Se veres algum jovem consumindo exageradamente, aconselha-o a moderar~se.

me abstive

me contento

que eu tenha

Tu

te abstiveste

te contentas

que tu tenhas

(E) Couberam aos jovens as tarefas mais Hindígestasu: comprar roupas e calçados.

Eles

se absteve

se contenta

que ele tenha

•••
•••
Eles

· ·tcontetmr) .'

nos abstivemos nos conten!;amos

gu~

nós tgnhamos

vos abstivestes

vos contentais

que vós tenhais

~!:: iJ!::!stiv~Til!n

se contentam

que eles tenham

Alternativa "a" - "acreditau {incorreto) - "acreditaria" (correto- Futuro do Pretérito do Indicativo)

i

Alternativa Hd": correta- A flexão do verbo ver
na segunda do singular do futuro do subjuntivo é
vires: se tu vires.
Alternativa "au - o verbo conter está corretamente flexionado na terceira pessoa do plural do
presente do subjuntivo. t conjugado como o verbo
ter: tenham I contenham.

I

l

Verbo
Alternativa "b"- o verbo contraviré conjugado
como o verbo vir e está corretamente flexionado na
terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do
modo indicativo- eles vieram/ eles contravieram.
Alternativa "c" - o verbo dispor é conjugado
como o verbo pôr. A sua flexão está aqui correta na
segunda pessoa do singular do futuro do subjuntivo - se tu puseres (verbo pôr) I se tu te dispuseres
{verbo dispor).
Alternativa "e" - a flexão do verbo caber está
correta, dada a sua irregularidade, no pretérito perfeito do modo indicativo- coube- coubeste- coube
-coubemos- coubestes -couberam.

{A) A Polícia Federal não interviu no caso da guer-

rilha urbana, porque entendeu não ser de sua
competência.
{B) Se este verão trazer mais chuvas, teremos novas
enchentes Brasil afora.
(C) Em qualquer ramo da atividade humana, sempre

houveram bons e maus profissionais.
{D)

Especialistas recomendam que respeitemc\s a
natureza se não quisermos legar desastres irreparáveis a nossos filhos.

{E) A adoção de políticas mais severas em Nova

Iorque reteu a onda de crimes que assolava a
cidade.

2.7.AJURI
238. (ProcUrador do Município - Prefeitura Boa
Vista- RR/2012- AJURI) Assinale a alternativa em
que há erro na flexão da forma verbal destacada:

Alternativa "d": correta - Que respeitemos:
presente do subjuntivo- dúvida. Quisermos: pretérito imperfeito do subjuntivo- condição.
Alternativa "a" -Interveio =vir: veio.

A) O conciliador propôs uma trégua e nós aceita-

mos. I Se o conciliador~ uma trégua, nós
aceitaremos.
B} O fadlitador do SEBRAE previu a falência da
empresa e alertou os sócios. i Se o facilitador
vrevir a falência da empresa, alertará os sócios.
C} O ônibus proveio do interior e provocou um acidente. I Se o ônibus proviêr do interior, provo·
cará um acidente.
D) O procurador interveio na ··discussão e evitou a

briga I Se o juiz ln1!md! na discussão, evitará a
r
briga.

Alternativa "b"- Trouxer.
Alternativa uc" -Houve.
Alternativa "e"- Reteve= ter: teve.

2.9.FUNCAB
240. (FUNCAB - Engenharia Civil - SUPEL/A.O
2016) Ao se transpor a frase ~Louve-se a insistência

dos comerciantes [...]" para a voz passiva analítica,
como ficaria a forma verbal?
a)

Foi louvado

b) Seria louvada

Alternativa "d": correta.
O Nota da autora: Nas alternativas A, B, C os
verbos prever, propor, provir estão flexionados corretamente como os verbos ver, por , vir (respectivamente) dos quais são derivados.

Na alternativa d: Se o juiz intervir= erro. O verbo
intervir é derivado do verbo vir, devendo ser flexionado como este no futuro do subjuntivo :vier- intervier= Se o juiz intervier. O mesmo verbo intervir, na
oração anterior, está flexionado corretamente: interveio- Pretérito perfeito do indicativo.

2.8.UNEMAT
239. {Delegado de Policia- MT /2010- UNEMAT)
Considerando as flexões verbais nos enunciados e
considerando a formalidade da língua, assinale -a
alternativa correta.

C)

tlouvada

di Será louvada
e)

Seja louvada

Alternativa correta: letra "e"
O Nota da autora: Duas importantes considera~
ções a serem feitas.
1.

A oração está na voz passiva sintética (verbo
transitivo direto+ se) e devemos transpô-la para
a passiva analítica {verbo ~seru +particípio);

2. O verbo esU no imperativo, pois indica ordem,
desejo.

Louve-se a insistência = A insistência seja louvada.
Erros:

•

*

Revisaço"'- Língua Portuguesa • Duda Nogueira
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Alternativa "a" -Tempo: pretérito perfeito do
indicativo; concordância.

(D) "Se a distância entre os dois balões for excessiva,
você ficará frustrado, ansioso ..." {ir)

Alternativa "b"- Tempo: futuro do pretérito do

{E) Quando ele for mais velho, aprend.;Já a deleqar

indicativo.

poderes. {ser)

Alternativa "c" - Tempo: presente do indicativo.

...•

1

'
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Alternativa "d"- Tempo: futuro-do presente do
indicativo.

Alternativa "e": correta- Quando ele forlmais
velho "'a forma verbal for é a terceira pessoa s·1ngular
do infinitivo ser, no futuro do modo subjuntivo.

241. (FUNCAB ~ Delegado de Polícia - R0/2014)

Alternativa "a" - Se ele for embora "' a forma
verbal for é a terceira pessoa singular do verbo ir, no
futuro do modo subjUntivo.

"Todos estes recursos, em maior ou menor escala, já
foram absorvidos pela sociedade."
A oração na voz passiva acima transcrita foi corretamente transposta para a voz ativa em:
A) Todos'estes recursos, em maior ou menor escala,

a sociedade já absorveu.

B) A sociedade já tinha absorvido todos estes recursos, em maior ou menor escala.
C) Todos estes recursos já têm sido absorvidos pela

sociedade, em ma·1or ou menor escala.
O) A sociedade, em maior ou menor escala, já

absorve todos estes recursos.
E)

Alternativa "b"- Quando ele for à diretoria"" a
forma verbal for é a terceira pessoa singular do verbo
ir, no futuro do modo subjuntivo.
Alternativa "c"~ Se sua ambição for acompanhada da == a forma verbal for é a terceira pessoa
singular do verbo ser, no futuro do modo subjuntivo.
Alternativa "d"- Se a distância{ ... ) for== a forma
verbal for é a terée·lra pessoa singular do verbo ser, no
futuro do modo subjuntivo.

2.10. FUNRIO

Em maior ou menor escala, já teriam sido absorvidos pela sociedade todos estes recursos.
Texto- Violência no trânsito.
Alternativa correta: letra "a"

O Nota da autora: Da ativa para a passiva, acrescenta-se o verbo ser; da passiva para a ativa, retira-se
o verbo ser: A sociedade {sujeito) já absorveu todos
estes recursos. Tempo: pretérito perfeito do indicativo.

Alternativa "b"- Dois erros: acréscimo do verbo
"ter" e alteração do tempo verbal.
Alternativa "c"- A oração continua na voz passiva.
Alternativa "d"- Alterou o tempo para presente
do indicativo.
Alternativa "e"- A oração continua na voz passiva.

Se quase sempre é diflcil fazer uma autoava/iação, é impossível adivinhar o estado de espírito do
motorista ao fado. Assim, uma atitude preventiva
- e, por que não, defensiva - é a melhor maneira
de não se envolver em situações de violência. Q
psiouiatra forense Everardo Furtado de Oliveira
afirma que é oossível orevenir uma briga evitando
por exemo/o contato de olhos com- o condutor
Qf1lill[yQ, não fazer ou revidar gestos obscenos,
não ficar na cola de ninguém e não bloquear a mão
esquerda, por exemplo. Medalhisto olímpico em
1992, o judoca Rogério Sampaio não pensa muito
diferente: Respire fundo, tenha consciência de que
não vale a pena brigar e, principalmente, pense em
sua famf/ia". (... )(Internet: http://quatrorodas.abril.
H

uol.com.br/reportagens/conteudo~28844Zshtml.

Acesso em 29/8/2009, com adaptações).

242- (Delegado de Polícia- R0/2009- FUNCAB)
Indique a opção em que a forma verbal grifada se
refere ao infinitivo entre parênteses.
(A) Se ele for embora, não conseguiremos outra pessoa tão competente. (ser)
(B) Quando ele for à diretoria, peça-lhe que leve os
documentos. {ser)
{C} "Se sua ambição não f.Qr acompanhada da devida
competência, você se frustrará." (ir)

243. (Funrio - Polida! Rodoviário Federal/2009)
No trecho uo psiquiatra forense Everardo Furtado de
Oliveira afirma que é possível prevenir uma briga,
evitando, por exemplo, contato de olhos com o condutor agressivo", verifica-se o emprego do infini~ivo
verbal, cujo pape! gramatical é
(A} indicar tempo futuro hipotético.
(B) condensar a estrutura de sua oração.

Verbo
(C) caracterizar a opinião do psiquiatra.
(D) reforçar o caráter atemporal da condução agressiva.
(E) manter a da reza e originalidade.

Alternativa "b": correta - Perceba que o uso
da forma no'Tiinal - infinitivo- faz parte da oração
subordinada substantiva (pode-se encaixar isto
antes do verbo: é possível isto) subjetiva (possui função de sujeito da oração principal) e reduzida de infinitivo. A oração reduzida é condensada, resumida.
Desenvolvendo a oração: É possível que previna
uma briga.
Alternativa "a"- Formas nominais não indicam
tempo.
Alternativa "c"- Forma nominal que pode caracterizar é o particípio, pois possui valor de adjetivo.
Alternativa "d"- Não reforça caráter atemporal,
apenas reduz a oração, retirando-se a conjunção.
Alternativa "e"- Não é o objetivo.

Presente
indicativo

tmpêratwo
afirmativo

-

eu respiro

Pres'ente do ·· lrriperatlvo
subJuntivo
negativo
que eu
respire

não respires

tu respiras -s =respira tu

tu respires

ele respira

respire você

ele respire

não respire
você

nós
respiramos

respiremos
oó;

nós
respiremos

não respiremos nós

VÓS

respirais

-s = respirai
vós

vós
respireis

não respireis
vó;

eles
respiram

respirem
vocês

eles
respirem

não respirem
eles

'"

Respire você, tenha você, pense você. Alternativa

c: seja você.
Alternativa "a" - Venha pra Caixa você também. Na segunda pessoa: Vem pra caixa.
Alternativa "b"- Faça (você} um 21.
Alternativa "d"- Deixe, ande (você}.

244. (Funrio - P91icial Rodoviário Federal/2009)

No português brasileiro, há a preferência pelo
emprego da terceira pessoa para o tratamento do
interlocutor, como se pode observar no trecho "Respire fundo, tenha consciência de que não vale a pena
brigar e, principalmente, pense em sua família .. Assinale a alternativa em que essa mesma tendência é
praticada adequadamente.
(A} "V~m pra Caixa você também."
(B) "Fazu'm 21."

(C) "Seja mais um motorista consciente."
(0)

"Deixa a preguiça no sofá. Anda de bicicleta."

(E) "Afasta de mim esse cálice."

er,m:nm.,.
Alternativa "c": correta- Conjugue o verbo no
presente do indicativo (ação certa, habitua!);
1)

Conjugue no presente do subjuntivo (ação duvidosa);

2) Monte o imperativo afirmativo (não há a primeira
pessoa} retirando tu e vós do presente do indicativo menos o S.
3) As demais pessoas, retire-as do presente do subjuntivo. lembre-se: não sofre alteração.
4) Monte o imperativo negativo, apenas acrescentando o não antes do verbo.
111-

Dica- No imperativo negativo NÃO se retira o S.

Acompanhe na tabela:

Alternativa "e"- Afaste (você).

Texto para a próxima questãoOutra de elevador.

"Ascende': dizia o ascensorista. Depois: "Eleva-se. n "Para cima." nPara o alto." Es.calando." Quando
perguntavam: "Sobe QU desce?': respondia: "A primeira alternativa." DejJois dizia "Descende': "R uma
para baixo': "Cai controladamente.n "A segunda
alternativa."" Gosto de improvisar", justificava-se.
Mas como toda a afte tende para o excesso, che·
gou ao preciosismo. Quando perguntavam "Sobe?",
respondia: "lo que veremos ..." Nem todo o mundo
compreendia, mas alguns os instigavam; Quando
comentavam que devia ser uma chatice trabalhar
em elevador; ele respondia: 'Tem seus altos e baixos': como esperavam. Respondia, criticamente,
que era melhor que trabalharem escala, ou que não
se importava,' embora o seu sonho fosse um dia,
comandar alguma coisa que andasse para os lados.
Equando ele perdeu o emprego, porque substituíram o elevador antigo do prédio par um moderno
automático, daqueles que têm música ambiental,
disse: "Era só me pedirem- eu também canto." (Luis
Fernando Veríssimo- jornal O Globo, 2002)
245. ·(Funrio - Policial Rodoviário Federal/2009)
O elemento em destaque em cada vocábulo que
deve ser identificado como um morfema, indicador
de ação em processo é:

________________ Língua Portuguesa • Duda Nogueira
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,

(A) controladamente ~ mente.
(B) chatice

~

ice.

(C) escalando ~ ndo.
(0) ambiental~
(E) pedirem~

ai.

rem.

f-J:fl!Wik!\4. i
Alternativa "c": correta
O Nota da autora: Questão de verbo e processo
de formação das palavras.

Na alternativa c, o sufixo ndo indica gerúndio e
por isso se refere à ação em processo: escalando.
.. Dica - Gerúndio: o gerúndio pode funcionar
como adjetivo ou advérbio.
Exemplos:

Saindo de casa, encontrei alguns amigos. (função
de advérbio)
Nas ruas, havia crianças vendendo doces. (função
adjetivo)

Na forma simples, o gerúndio expresSa uma ação
em curso; na forma composta, uma ação concluída.

--·-·~·-

..

-·------·~------

(C) indica a presença de uma ação totalmente passada;
(D) mostra a indeterminação do início e fim da ação;
(E) define a açãc verbal como anterior a outra ação
passada.

mtmnnn-r•
Alternativa correta: letra "b" - Bem tranquila
a questão se transpuser a oração para a voz ativa:
Homens começaram a construir o Brasil real. Na
ativa, a ênfase é o sujeito agente (homens); na passiva, obrigatoriamente, a oração inicia-se também
com o sujeito, dando-lhe ênfase, realçando, isto é,
indica o sujeito paciente (o Brasil real) .
Alternativa "a"- não evita= Ror homens.
Alternativa"<" - não indica que a ação terminou.
Alternativa "d"- determina o início.
Alternativa "e" - em hipótese algur'na, pois o
tempo usado deveria ser o pretérito mais-que-perfeito do indicativo.

Tendo trabalhado, aprendeu o valor do dinheiro.

247. (FGV - MPRJ - Analista - Area Administrativa/2016) Os verbos de estado indicam: estado
permanente, estado transitório, mudança de estado,
aparência de estado e continuidade de estado. A
frase que mostra um verbo de estado com valor de
mudança de estado é:

.,. Dica complementar- Sufixos:

(A) #áreas que antes eram baratas e de fácil acesso";

Exemplos:

TrabaiMando, aprenderás o valor do dinheiro.

Sufixos são elementos (isoladamente insign!ficativos) que,. acrescentados a um radical, formam nova palavra. Sua principal característica é
a mudança de classe gramatical que geralmente
opera. Dessa forma, podemos utilizar o significado
de um verbo num contexto em que se deve usar um
substantivo, por exemplo.

Como o sufixo é colocado depois do radical, a ele
são incorporadas as desinências que indicam as flexões das palavras variáveis. Existem dois grupos de
sufixos formadores de substantivos extremamente
importantes para o funcionamento da língua. São os
que formam nomes de ação e os que formam nomes
de agente.

2.11.FGV
246. {FGV- Oficial de Chancelaria- 2016) "O Brasil
real começou a ser construído por homens ..."; a adoção da voz passiva, nesse caso:

(A) evita a difícil indicação dos agentes da ação verbal;
(B) permite a indicação adequada do sujeito como
paciente;

(B}

"tornam-se mais caras";

{C) "habitantes que sofrem com esse processo são

trabalhadores com baixos salários";
(D) "Além disso,à medida que as cidades crescem";
(E) "a grande maioria da população pobre busque
por moradias em regiões ainda mais distantes".

lf!~J!.Il-jf.t;)[+Ja.
,Alternativa correta: letra "b"
O Nota da autora: Os verbos que indicam
estado permanente, estado transitório, mudança
de estado, aparência de estado e continuidade de
estado são verbos de ligação.

Na "b": Se se tornam mais caras, significa que não
eram tão caras, houve mudança d~ estado. Outro
exe:nplo para entender melhor: Tornou-se estudioso
por necessidade. Ele não era estudioso.
Alternativa ~a" - O verbo "ser" indica permanência de estado. Exemplo: Ele é estudi~so.
Alternativa "c" - São trabalhadores: estado permanente; sofrer indica ação -verbo transitivo indireto no contexto: sofre por algo.

Verbo

j30"J

Alternativa "d"- Crescer indica ação e não estado
intransitivo.

interessados, utilizando os recursos de informá·
tica disponibilizados pela Instituição e os sistemas
corporativos e federaisH.

~verbo

Alternativa "e"- Buscar Indica ação e é transitivo
indireto no contexto (buscar por algo).

Fonte: http://www.bbc.com/portugueselnoticias/2015/11/151113_resul tados_pnad_jc_ ab

248. (FGV - Técnico Portuário - COOEBA/2016)
é a conclusão de uma equipe internacional
de cientistas após uma revisão de diversos estu·
dos relacionados ao assunto, publicada na edição
desta semana da revista 'Sdence<».

249. {FGV -IBGE- Técnico em Informações Geo~
gráficas e Estatísticas/2016) No texto, o gerúndio
Hutflizando~ fndica:

Assinale a opção que indica a forma oradonal
adequada correspondente ao trecho destacado.

{B) o modo de utilizar os recursos de informática;

~Esta

(A}

~após reverem diversos estudos relacionados ao
assuntaR.

(B)

"após que reviram diversos estudos relacionados
ao assunto".-

(C) "após revirem diversos estudos relacionados ao
assunto".
{D) "depois que revissem diversos estudos relacio~

nados ao assunto".

{C)

de execução das rotinas administrativas;

a finalidade da manutenção da Unidade de
balho;

Tra~

(D) a localização espacial das instruções e orienta~

ções;
(E) as condições de utilização dos serviços de infor·

mática.

h"&'M'diit~tr
Alternativa correta: letra "a"

{E) ~depois que tivessem revisto diversos estudos

relacionados ao assunto".

Alternativa correta: letra "a"- A oração indica
tempo, mas o verbo ~rever~ deve ficar no infinitivo
pessoal por não indicar tempo exato.

Relembrando; o infinitivo ·pessoal atribui um
agente ao processo verbal. Conjugação: rever, reve~
res, rever, revermos, reverdes, reverem.
Alternativa 'b" - Forma totalmente
quada.

{A) o meio

inade~

Alternativa "c" - Não caba a conjugação do
verbo no futuro do _subjuntivo por não se tratar
de ação duvidosa.
Alternativa "d" -Conjugar o verbo no pretérito
imperfeito do subjuntivo daria ideia de condição e
não cabe no contexto.
Alternativa "e" -Além de não caber o pretérito
imperfeito do subjuntivo, não há como usar tempo
composto (ter+ particípio).

Texto para responder à questão.
Entr.e~ as funções do técnico do IBGE, aparece a
de "Executar de acordo com instruções e/ou orien·
tações, as rotinas administrativas necessárias à
manutenção da Unidade de Trabalho, desde o
recebimento, a organização, a guarda e o enca~
minhamento de documentos institucionais e de

O Nota da autora: Questão de verbo e interpretação.

Para entender, é preciso retiraras termos intercalados: as rotinas administrativas necessárias à manutenção da Unidade de Trabalho, utilizando os recursos de informática disponibilizados pela Instituição e
os sistemas corporativos e federais". Indica, óbvio, o
meio de execução das rotinas administrativas (utili·
zam os recursos de informática).
Alternativa "b"- Não é como utilizar os recursos.
Alternativa "c"- Não é para utilizar, pois utiliza
de tal meio.
Alternativa "d"- Longe de indicar lugar.
Alternativa "e" - Não se trata de condições, já
que utiliza.

Trecho para a questão.
A sociedade moderna, com o corre-corre, a
falta de tempo para o cuidado espiritual e o imediatismo fez com que as pessoas desenvolvessem com
mais facilidade algumas doenças psicossomáticas.
O pânico e a depressão são duas delas, assim como
a normose. (...)

250. {FGV 2015) A forma "fez com que as pessoas
desenvolvessem" pode ser reescrita, com correta
correspondência de tempos verbais, de várias formas; a forma INADEQUADA é:
{A) faz as pessoas desenvolverem;

-- ---310

Revisaço®- Língua Portuguesa • Duda Nogueira
---·-~·-·
-~ --·~---·----·- ·-"

---·---·---

(B) faz com que as pessoas desenvolvam;
(C) faria com que as pessoas desenvolvessem;

{D) fará com que as pessoas desenvolvam;
(E) tinha feito com que as pessoas tenham desenvol-

vido.

Os testes resolvidos por alunos.
Opa! Transportemos a oração acima para a voz
ativa: Alunos resolveram os testes.

·-

Assim sendo, deduzimos que o verbo ser está
implícito e que se trata de voz passiva: Os testes
(foram) resolvidos por alunos.
GABARITO:D

*'

•

GABARITO: E
Tinha feito com que as pessoas tivessem desenvolvido: pede a correta correspondência de tempos
verbais e o segundo verbo indica condição= pretérito imperfeito do subjuntivo.
(A) presente do indicativo+ infinitivo
(B) presente do indicativo + presente do subjuntivo"" ação certa e outra duvidosa
(C) futuro do pretérito do indicativo + pretérito
imperfeito do subjuntivo= tempos condicionais
(D) futuro do presente+ presente do subjuntivo
=certeza e dúvida {não se sabe se desenvolverão).

- O sujeito é ativo (o príncipe) e os dois verbos
não são SER+ PARTICfPIO: deveria ser equivale a seria
=VOZ ATIVA.
a. SER+ particípio= foi inventada

b. SER+ particípio= seria tolerada

c. SER+ particípio= seria exercido
e. VERBO TRANSITIVO DIRETO+ SE :o"anunciou-se uma utopia possível.
_.,Dica:
Para não haver engano, transponha para a voz
passiva analíticp: Uma utopia possível foi anunciada.
252. (FGV- 2014)

251. {FGV- 2014)

As frases a seguir apresentam exemplos de voz
passiva, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) "A primeira, que deu r;tome às várias fantasias de
um mundo perfeito que viriam depois, foi inventada por sirThomas Morus em 1516".
(8) "Na Utopia de Morus o direito à educação e à

saúde seria universal, a diversidade religiosa·
seria tolerada e a propriedade privada, proibida".
(C) "O governo seria exercido por um príncipe eleito,
que poderia ser substituído se mostrasse alguma
tendência para a tirania, e as leis seriam tão simples que dispensariam a existência de advogados".
{O) "Além disso, o príncipe deveria ser sempre
homem e as mulheres tinham menos direitos
que os homens".
(E) "Quando surgiu e se popularizou o automóvel
anunciou-se uma utopia possível".

W!tJ&"WD
Existem dois tipos de voz passiva:
Analítica: ser+ particfpio
Sintética: verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indire~o +se
DICA QF- QUESTÃO FUTURA
A banca pode retirar (deixar implícito) o verbo
SER na voz passiva analítica. Dificultaria, mas você
estará seguro e saberá o que fazer.

"Dizem que ele se inspirou nas descobertas
recentes do Novo Mundo, e mais especificamente do
Brasil, para descrever sua sociedade ideal, que sig~
nificaria um renascimento para a humanidade, livre
dos vícios do mundo antigo".
A forma reduzida "para descrever" poderia ser
adequadamente substituída por
(A) para que fosse descrita.
(8) para ser descrita.

(C) para que descrevesse.
(0) para que descreva.

(E) para que tivesse sido descrita.

A coerência está diretamente ligada à clareza e
ào sentido; o verbo, a vozes verbais; a pontuação,
à análise sintática. t impossível pontuar sem saber
fazer a correta análise sintática da oração.
GABARITO: C- A dica para o uso do tempo verbal
correto está no verbo posterior (significaria). Se foi
usado o futuro do pretérito do indicativo, há certeza
de que a ação é condicional. Assim, o outro tempo
que também indica condição deve ser usado: pretérito imperfeito do subjuntivo (descrevesse).
DICA
Tempos condicionais: pretérito imperfeito do
subjuntivo (descrevesse) e futuro do pretérito do
indicativo (significaria). Para fixar, lembre-se da ter~
minação .dos dois verbos: se ria. Pode-se, também,

Verbo
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inverter a ordem e ser usado o ria se, mas de qualquer forma, temos o SERIA.
Alternativa "a"- Ao inserir o verbo ser+ particípio, a oração passa para a voz passiva e o sentido
é alterado.
Alternativa "b" analítica.

prevês

·ele/ela

prevê

nós

prevemos

vós

prevedes

eles/elas

preYRm

Mais uma vez, voz passiva

.,_ Dica: se há duas alternativas na voz passiva
analítica, descartamo-las, pois não podem existir
duas alternativas como resposta, certo?

prevejo

'"tu

Presente do subjuntivo

Alternativa "d" - Não cabe o -uso do verbo no
presente do subjuntivo porque temos o verbo subsequente que indica condição.

que eu

preveja

que tu

prevejas

que ele/ela

preveja

que nós

prevejamos

que vós

prevejais

que eles/elas

prevejam

Alternativa "e" - Totalmente descabida, porque, além de colocar a oração na voz passiva, acrescentou-se o verbo ter.
253. (FGV- 2014)

"... Marx e Engels e outros pensadores previram
um futuro redentor...". Nesse segmento o verbo irregular prever é conjugado de forma correta no pretérito perfeito do indicativo.

Pretérito mais que perfeito do indicativo

'"
tu

previra
previras

ele/ela

previra
prevíramos

Assinale a frase em que a forma desse mesmo
verbo está conjugada de forma errada.

oó>

(A) Quando ele prever o resultado, todos se espantarão.

eles/elas

(B) Elas preveem coisas impossíveis.

w>

Pretérito imperfeito do subjuntivo

(C) Esp~ro que elas prevejam boas coisas.

se eu

previsse

se tu

previsses

se ele/ela

previsse

se nós

previssem os

(D) Ela já previra o resultado, antes de a partida terminar.'
{E) Se todos previssem a vida, ela seria diferente.

Questão de conjugação verbal. Se necessário,
leia a lista dos verbos mais pedidos em concursos no
arquivo teórico.

se vós

previsseis

se eles/elas

previssem

254. (FGV 2013)

GABARITO: A
-O verbo prever é conjugado como o verbo VER.
Como o verbo está no futuro do subjuntivo, a forma
correta é previr.
quando eu

previr

quando tu

previres

quando ele/ela

pr~ir

quando nós

previrmos

quando vós

previrdes

quando eles/elas

previrem

Presente do indicativo

prevíreis
previram
~

"Usá-los ou não é um falso dilema,..."; a forma
verbal sublinhada é fruto da união do infinitivo
"usar"+ o pronome pessoal "os~.
A forma do presente do indicativo desse mesmo
verbo que, unido a esse mesmo pronome pessoal,
apresenta erro é
(A) uso-os (eu).

(B) usa-os (tu).
(C) uSamo-los {nós).
(D) usa i-los {vós).
(E) usam-nos (eles).
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Questão de verbo e pronome pessoal.
Verbos com as terminações r, s e z assumem as
formas lo (a) com a supressão da consoante. Exemplo: estudar a matéria =estudá-la.
Verbos com as terminacões m, ão e õe assumem
as formas no (a) sem supriessão alguma. Exemplo:
estudam a matéria =estudam-na.
GABARITO: B- Tabelinha para facilitar, com as respectivas alternativas.

Reestruturou-se o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos de Desastres equivale a o Centro
Nacional de Gerenciamento de Riscos de Desastres
foi criado (na passiva analítica).
Nos dois casos, não sabemos quem foi o criador.

..........

pronome,:,

retO

ved>o
'

•I

eu

o>o

o'

uso-os

tu

usas

o'

usa-los

ele

u"

o'

usa-os

d

nó'

usa·
mo'

o'

usamo-los

di

vós

usaís

o'

usaHos

e)

eles

usam

o'

usam-nos

b)

Criou-se o Centro Nacional de Monitoramento e
Alerta de Desastres Naturais, a Força-Tarefa de Apoio
Técnico e Emergência, a Força Nacional do SUS equivale a o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta
de Desastres Naturais, a Força-Tarefa d~ Apoio Técnico e Emergência, a Força Nacional do SUS foram
criados (na passiva analítica);

I

+pronorne
'p~lf<j..

iguala

ridades criadoras dos órgãos citados.

Alternativa "b" - Não aumenta o valor das
medidas tomadas.

Alternativa "c"- Nada de popular e informal.
Alternativa "e"- Não criam suspense e não são
informações importantes.
256. (FGV 2013)

"... não prolongando os efeitos dos desastres,
como temos visto".

255. {FGV 2013)

O tempo verbal sublinhado indica uma ação

~criou-se

o Centro Nacional de Monitoramento
e Alerta de Desastres Naturais, a Força-Tarefa de
Apoio Técnico e Emergência, a Força Nacional do
SUS e reestruturou-se o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos de Desastres".
Com relação às formas verbais sublinhadas, é
correto afirmar que
{A) permitem elogios às autoridades criadoras dos
órgãos citados.
(B) fazem com que se aumente o valor das medidas
tomadas.

(C) produzem uma expressão mais popular e informal.
(D) omitem os criadores dos órgãos citados.
(E) criam suspense,
importantes.

Alternativa "a" - Não existem elogios às auto-

escondendo~se

informações

(A} terminada há algum tempo.
(B) realizada antes de outra ação' passada.
(C) a ser indicada em futuro breve.
(0) começada há algum tempo e continuada no pre-

sente.
(E) ocorrida no presente, sob condições.

l?tlatU·Mt~lP
Questão de tempo verbal.
GABARITO: D
-Tempo composto (ter+ particípio) = Pretérito
Perfeito Composto do Indicativo formado por auxiliar ter ou haver no Presente do Indicativo e o principal no particípio. Indica que começou há algum
tempo e continua: vemos.

U·M!Jiit!l~

Alternativa "a"- terminada há algum tempo=
pretérito perfeito do indicativo (simples: um verbo).

Questão de verbo, especificamente de vozes verbais, concordãncia e interpretação.

Alternativa "b" - realizada antes de outra ação
passada = pode ser usado o pretérito mais que perfeito do indicativo (simples: um verbo).

GABARITO: D
- Orações na voz passiva sintética têm como
objetivo omitir o sujeito paciente. Apenas na voz
passiva analítica, o agente da passiva pode surgir.

Alternativa "c"- a ser indicada em futuro breve
= futuro do presente do indicativo (simples: um
verbo).

Detalhe importante: como o verbo está anteposto ao sujeito, pode permanecer no singular.

Alternativa "e"- ocorrida no presente, sob condições= presente do subjuntivo (simples: um verbo).
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Verbo

257. (FGV - Oficial de Cartório - RJ/2009) "Se
interviessem implodiriam as contas públicas". Assinale a alternativa que apresente erro em uma das
formas verbais.
{A) Se o comando reouvesse o prestígio, os criminosos desistiriam.
(B} Se os policiais requisessem maiores salários,
tudo se arrumaria.
(C) Se os criminosos se acovardassem,
deteria.

a polícia os

{0) Se os jornais proviessem de fora, as notícias
entreteriam mais.
(E) Se as autoridades' quisessem, nada disso se faria.

5\!!I,!!D
Alternativa "b": correta - (se) requisessem
- verbo requerer (abundante) segue o paradigma
do verbo querer, mas difere em algumas pessoas e
tempos. No pretérito imperfeito do subjuntivo: se
eu requeresse, tu requeresses, ele requeresse, nós
requerêssemos, vós requerêsseis, portanto: se os
policiais (eles} requeressem se arrumaria (verbo arrumar)- futuro do pretérito do indicativo.
Alternativa "a" - Reouvesse - o verbo reaver
segue os parâmetros do verbo haver: se o comando
reouvesse {houvesse} - terceira pessoa do sfngul3r,
do pretérito imperfeito do subjuntivo. (Eles) desistiram (verbo desistir)- futuro do pretérito, do indic3tivo -terceira pessoa do plural:
Alternativa "c" - Se (eles) se acovardassem
(verbo acovardar) terceira pessoa do plural, no pretérito imperfeito do subjuntivo. Deteria (verbo deter)
-segue o paradigma do verbo ter- terceira pessoa
do singular, no futuro do pretérito, modo indicativo.
Altet;nativa "d" - Proviessem (verbo provir)
segue o paradigma do verbo vir= terceira pessoa do
plural, no pretérito imperfeito do modo subjuntivo.
Entreteriam (verbo entreter) segue o paradigma do
verbo ter- terceira pessoa do plural (teriam)- futuro
do presente do modo indicativo.
Alternativa "e"- Quisessem (verbo querer) terceira pessoa do plural, no pretérito imperfeito do
subjuntivo. Faria (verbo fazer) terceira pessoa do singular, I'IO futuro do pretérito do subjuntivo.

258. (FGV- Oficial de Cartório- RJI2009) Ao dizer
q~e o pap~t da polícia tem sido o de impor o medo,
o autor do texto, com o emprego do tempo verbal
sublinhado, mostra que essa ação:

(A) se repete ultimamente.
(B) só existiu no passado.

1

(C) só vai existir no futuro.
(D) começou no presente e se prolonga no futuro.

{E) depende de uma condição anterior.

!~A!MftWD
Alternativa "a": correta - O verbo auxiliar no
presente do indicativo remete â ideia de ação habitual, ou seja, se repete ultimamente.
Alternativa "b"- Não é passado.
Alternativa "c"- Não é futuro.
Alternativa "d"- Não se prolonga. O pretérito
imperfeito se prolonga, mas se inicia no passado.
Alternativa "e"- Não há dependência.

2.12. ESAF
Atenção! A questão a seguir
refere-se ao texto abaixo.
A queda do muro de Berlim sepultou a maioria dos sonhos revolucionários do mundo. Apesar
do abalo na fé da trpnsformação via revolução, a
esquerda e os setores progressistas no Brasil foram
capazes de reorganizar os valores que os orientavam em torno de uma agenda política que elegeu
a cidadania, como criação e ampliação de direitos,
e uma exigência ética na prática política como suas
prioridades.
Mas a compatibilidade das lutas de esquerda
com o capitalismo é apenas um ponto de partida e
não de chegada; depende do quanto formos capazes de radicalizar a democracia em todas as esferas
da vida social de forma a tensionar o capitalismo
e confrontar a democracia de baixa intensidade
que o informa. (Sue/y Carneiro, Correio Brazi/iense,
2710212004, com.adaptações)

259. (ESAF - Analista Processual - MPU/2004)
Assinale a opção que representa, na voz passiva, uma
ideia correspondente à do texto.
(A) Houve abalo na fé de que a transformação seria
via revolUção.
(B) Os setores progressistas no Brasil puderam ser
capazes de se reorganizar em torno de uma
agenda política.
(C) A cidadania, como criação e ampliação de direitos, e uma exigência ética na prática polftica
foram eleitas como prioridades de uma agendá
política.

•

j,,.

I
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(D) Apenas a radicalização da democracia em todas
as esferas da vida social é dependente de nossa
capacidade.
(E) A democracia de baixa intensidade que informa
o capitalismo também o confronta.

Alternativa "c": correta - A ideia do trecho é
uma síntese que representa e corresponde às ideias
do texto, na voz passiva, caracterizada pela forma
verbal foram eleitas.

(A) Voz ativa.

.-á)

Visto que assim pensas, ______ então uma
nova resolução normativa. (propor, 2a. pesso.:~ do
singular do imperativo afirmativo).

b} Os manifestantes não conseguir'ã'm invad~ o
saguão da Assembleia legislativa porque o batalhão de choque _______ a tempo. (intervir, 3a.
pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo).
c)

Se os seguranças do aeroporto ~---~--
meus documentos, ficarei muito chateado (reter,
3a. pessoa do plural do futuro do subjuntivo).

d) Quando você
o texto, preste atenção
no ritmo da frase e na regência dos verbos {rever,
3a. pessoa do singular do futuro do subjuntivo)

{B) Voz ativa.
(D) Voa ativa.

) Verdadeiro

( ) Falso

(E) Voz ativa.

2.13. FEPESE
260. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

( ) Na frase" Vai e acesse o site!", há dois verbos no
imperativo afirmativo, e ambos estão flexionados na mesma pessoa gramatical e, portanto,
concordam com o mesmo sujeito gramatical.
) Verdadeiro

( ) Falso

Resposta: (verdadeiro)- As análises:

._ Dica: p~nsas {segunda pessoa do singular) =
propõe: imperativo (ordem). Do presente do indica·
tivo (tu propões) menos o S.
Intervir é conjugado como o VIR: veio"' interveio
-ação concluída.
Reter é conjugado como TER: tiverem = retiverem -ação futura duvidosa.
Rever é conjugado como o VER: vir= revir- ação
futura duvidosa .

._ Dica: no futuro do subjuntivo, VER= VIR e VIR
Resposta: (falso)
A frase é imperativa, logo se deveria optar pela
segunda ou terceira pessoa e não misturaras sujeitos.
Segunda pessoa: verbos tirados da segunda pessoa do singular do presente do indicativo menos os:
vai e acessa;
Terceira pessoa: verbos tirados da terceira pessoa
do singular do presente do subjuntivo: vá e acesse.
261. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

Nas frases abaixo, considerando os verbos, as
pessoas gramaticais e os tempos indicados entre
parênteses, as lacuhas serão corretamente preenchidas pelas formas verbais:
(A) propõe
(B) interveio
(C) retiverem
(D) revir

"'VIER.
262. (FEPESE ~ Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

) Os temas dos verbos nestar" e "dar" na
segunda pessoa do singular do pretérito perfeito do
indicativo são, respectivamente, estive[ste] e de[ste},
com vogal temática aberta [é]. Esses temas se repe~
tem em todas as formas verbais dos mesmos verbos
quando flexionados no pretérito mais-que-perfeito
do indicativo, no pretérito imperfeito do subjuntivo
e no futuro do subjuntivo.
( ) Verdadeiro

( ) Falso

Resposta: (verdadeiro)~ O tema é formado pelo
radical + vogal temática; no pretérito perfeito do
indicativo: estiveste e deste; no pretérito mais-que-perfeito: estivera, dera; no pretérito imperfeito do
subjuntivo: estivesse e desse; no futuro do subjuntivo: estiver e der

i
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2.141BFC
263. (IBFC- Analista Judiciário- Área JudidáriaTRE~AM/2014)

Observe o seguinte fragmento:

"não se diz a ninguém que ele tem o nariz torto,
mas, se for alguém que estiver em outra mesa,"
Para construir sua crítica, a autora 'utilizou, na pri·
meira oração desse trecho, um tipo específico de voz
verbaL Sobre essa voz é correto afirmar que:
(A) se trata da passiva.
(B) se trata da ativa.
(C) tem caráter reflexivo.
(D) tem caráter recíproco.

Havia apenas um que não sorria. Era o Tito (ha~
ves, o moço que Rodrigo vira estendido sem vida
no barro da rua, na frente do Sobrado. Corria à boca
miúda que o coronel Trindade o mandara matar por
questões de polftica.
Há apenas um que não sorri. ................. o Tito Cha~
ves, o moço que Rodrigo ................. estendido sem
vida no barro da rua, na frente do Sobrado..................
à boca miúda que o coronel Trindade o ..............
matar por questões de política.
Assinale a alternativa que preenche correta e
respectivamente as lacunas do trecho acima, conservando a ordem temporal das ações.
A) É- víra ~Corria- mandara
B) É- viu -Corre~ mandou
C) É -viu -Corre- mandara

Alternativa correta: letra "a" - Voz passiva sinté~
tica. Na passiva analítica: Não é dito a minguem ...
Alternativa "b"- O sujeito não pratica a ação.
Alternativa
ação.

nc" -O sujeito não pratica e sofre a

Alternativa "d" - Não há dois elementos como
sujeito: um pratica a ação sobre o outro, que pratica
a ação sobre o primeiro.

264. {IBFC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRE~AM/2014) O modo subjuntivo pode transportar o leitor para uma realidade hipotética. Assinale
a opção que apresenta um trecho em que a autora
faça usd desse modo verbal.

(A) "Mas e~ses elogios, que fazemos tão natural~
mente"
{B) "Fiquei-remoendo meus pensamentos"
{C) nse for alguém que estiver em outra mesa,"
(D) "Fique atenta"

Alternativa correta: letra "c"- Se for e estiver=
futuro do subjuntivo: dúvida, hipótese.
Alternativa "a"- presente do indicativo: certeza.
Alternativa "b"- pretérito perfeito do indicativo:
ação certa e já ocorrida.
Alternativa "d" - imperativo afirmativo: desejo
ou ordem ..

0)

Foi~ vira~

Corria- mandara

E)

Foi~ vira~

Corria- mandou

~l:"i%1\JD
Alternativ~ correta: letra "b" - Cuidado: precisamos ter o presente como referência; isso não significa que todos os verbos devam ficar no presente, já
que existem outras ações entrelaçadas.

Há apenas um que não sorri= presente do indi~
cativo;

É o Tito Chaves = presente do indicativo. Eliminadas De E;
·
O moço que Rodrigo viu= pretérito perfeito do
indicativo: a ação já ocorreu. Eliminada A por não
caber pretérito mais~que~perfeito do indicativo
(ação passada em relação a outra ação também passada);
Corre à boca miúda = presente do indicativo;
O coronel Trindade o mandou matar= pretérito
perfeito do indicativo: a ação também já ocorreu.
Eliminada O por não caber o pretérito mais-que~per
feito do indicativo.

2.15VUNESP

--------e-·--266. (Vunesp - Delegado de Polícia - CE/2015)
Assinale a alternativa em que o emprego das formas
verbais está em conformidade com a norma-padrão
da língua portuguesa.

2.14 FUNDATEC

(A) Se esta geração se dispor a ensinar os mais
velhos, é possfvel que eles atualizem suas infor~
mações rapidamente.

265. (Fundatec- Procurador do Estado- RS/2015)
Considere o trecho abaixo e sua conversão temporal
tendo o presente como referência.

(8) As entidades que propuserem medidas para
valorizaras idosos deverão beneficiar o convívio
entre as gerações.

{C) Precisamos de governantes comprometidos
com as reformas que se fazerem necessárias para
integrare idoso à sociedade.

no CMDCA- Conselho Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente, que analisará e aprovará
o repasse do recurso e posteriormente fiscafizard

(D) Quanto mais se manterem atentos aos
ensinamentos dos idosos, mais os jovens perceberão o valor da experiência vivida.

sua execução.
(Adaptado

(E) A geração atual certamente teria muito a ganhar
se reavisse o conhecimento iacumulado pelos
mais velhos.

de·

<http://www.ocorreionews.

com.br>. Acesso em: 19 mar. 2014.)

01. (ESAF -Auditor-Fiscal- RFB/2014) No desen-

Alternativa correta: letra "b" - Propor é conjugado como o verbo pôr. No futuro do subjuntivo:
propuserem.

Alternativa "a"- Dispor também é como pôr=
dispuser.

volvimento da argumentação do texto, o modo_ e
tempo verbais são usados para indi.:::ar uma possibilidade, uma hipótese em
(A) "ajudar a financiar".

Alternativa ''c"- que se façam necessárias.
Alternativa "d" - Manter é conjugado como o
verbo ter= mantiverem.
Alternativa "e" - Reaver é conjugado como o
verbo haver nas pessoas que possuem a vogal ~v":
reouvesse.

{B)

~queiram

participar".

{C} "são abatidos".
(D) "deve procurar".
{E) Nanalisará e aprovará".

...............................................
Q!}ESTÕES DIFÍCEIS
1. ESAF

Alternativa correta; letra "b"- Queiram participar nos remete à ideia de hipótese por estar conJugado no futuro do pretérito do indicativo. Dica:

Texto para a questão.
A prefeitura municipal, atrav~s da Secretaria de
Assistência Social, promove a Campanha Imposto
de Renda Sofidário, projeto cujo objetivo é, através
de doação do imposto de renda devido, ajudar a
financiar projetos de defesa e promoção dos direitos de crianças e adolescentes de Chapadão do Sul.
A ideia é que todos que queiram participar direcionem parte do valor devido ao Fundo Municipal
dos Direitos da Infância e Adolescência (FMDCA) e
assim participem da Campanha. A doação, estabelecida pela Lei n. 8.069/90, é simples, não traz ônus
a quem colabora e os valores doados são abatidos
do imposto de renda devido. O valor destinado ao
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e doAdolescente, respeitados os limites legais, é integralmente deduzido do !R devido na declaração anual
ou acrescido ao IR a restituir. Quem quiser contribuir deve procurar um escritório de contabütdade
e solicitar que seu imposto de renda seja destinado
ao FMDCA de Chapadão do Sul.

A doação pode ser dirigida a um projeto
de escolha do-doador, desde que esteja inscrito

Tempos que indicam hipótese, condição: futuro do
pretérito do indicativo e pretérito imperfeito do Subjuntivo. São tempos condicionais.

Alternativa "a"- Verbos no infinitivo não indicam tempo ou hipótese, pois se trata de formas
nominais.

Alternativa "c"- O presente do indicativo refere-se à ação certa e habitual {no caso).

Alternativa "d"- O presente do indicativo refere-se à ação certa e habitual {no caso).

Alternativa "e" - O futuro de presente do indicativo refere-se à ação futura certa.
02. (ESAF- Analista Tributário da Receita Federal

do Brasil/2009) Em relação aos elementos do texto,
assinale a opção correta.
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Um ano após o agravamento da crise financeira,
o Brasil tem mais de US$ 230 bilhões em reservas.
Tanto o Tesouro como grandes empresas voltaram a
lançartltulos no exterior, com sucesso. Avalorização
5
do real se tornou, então, um fenômeno inevitável,
que reflete o enfraquecimento do dólar no mercado
internacional e o fluxo positivo de capitais no país.
No entanto dado o ritmo de crescimento projetado para o ano que vem, o mais provável é que a
10
demanda por importações~ e a pressão em
favor do real diminua.
Enquanto isso além de uma paulatina liberalização
do câmbio, o que pode ser feito no curto prazo é a
continuidade da acumulação d~ reservas cambia!s,
15
com o Banco Central comprando no mercado excedentes de divisas. Qualquer invendonke só eill:
mularia operações especulativas no câmbio, que
acabariam provocando uma valorização ainda mais
indesejável. da moeda nacional. (0 Globo, Editorial,
20
14/1 0/2009, adaptado.)
(A) A expressão "No entanto~ (t.8) estabelece, no
texto, uma relação de comparação.
{B) O emprego do subjuntivo em "aumente" {t.10)
e em "diminua~ {t.ll) justifica-se por se tratar de ·
fatos de realização garantida.
(C) A expressão "Enquanto isso" {e..12) estabelece no
texto uma relação de condição.
{D) A palavra "invencionice" (t.16) está sendo empregada no sentido de iniciativa rotineira, previsível.
(E) O emprego do futuro do pretérito em "estimularia~ (t.17) indica um acontecimento futuro em
relação a um ato passado que se configura no
fato relacionado aos termos uQúalquer invencionke".

.

Alternativa "e": correta.
O Nota da autora: Questão de verbo e perfodo
composto.
O futuro do pretérito é um tempo condicional e
o verbo posposto reforça a ideia: acabariam provo-

Leia o texto a seguir para responder à questão.

5

10

Na opinião de Malthus, os habitantes da Terra multiplicar-se-jam numa taxa muito superior à disponibilidade de recursos.~ uma catástrofe.
Sua previsão fitl!:tru! por. não· ~o espetacular
desenvolvimento da ciência e o aumento da eficiência na produção de alimentos e outros bens. Mas
~essa eficiência será mantida nos próximos
50 anos? f bem provável que sim, a despeito de certos recursos que estão se esgotando, como é o caso
da terra agriculturável e da água. (Antônio Ermírio
de Moraes, O planeta e o desafio do futuro. Jornal do
Brasil, 20 de março de 2005, com adaptações)

03. (ESAF- Técnico da Receita Federal- Area Tributária e Aduaneira/2005) A respeito do emprego
dos modos e tempos verbais no texto, assinale a
opção incorreta.
(A) O sentido do verbo e o emprego do pretérito
perfeito em UfalhouH(t.4) justifica o emprego do
futuro do pretérito em Hmultiplicar-se-iamH (~.
1-2) e em "Seriau (t.3).
(B) Embora "prever" (~.4) não tenha marca de
tempo, subentende-se textualmente que indica
uma ação ocorrida no passado.
(C) Com o emprego do futuro do presente em "será
que"(t.7), o autor anuncia um acontecimento
provável em tempo posterior ao da elaboração
do texto.
(D) Considerando a ideia de hipótese ou probabilidade da oração, o desenvolvimento da textualidade permitiria que o modo indicativo na flexão
de "É" (e.S) fosse alterado para o correspondente
modo subjuntivo.
(E) O emprego da forma composta em ~estão se
esgotando"(e..9) enfatiza a ideia de continuidade,
duração do fato em um momento preciso do
presente; ênfase que não haveria com a flexão
de presente simples do indicativo.

cando uma valorização.

Alternativa "a" - No entanto é uma locução
adverbial que indica concessão. Possui vaiare de
emborc:, apesar de.

AI te inativa "b"- Sem pensar no valor do tempo
verbal, sabe-se que está incorreta a informação através da expressão o mafs provável. o presente do subjÜhtivo indfc~ uma ação hipotética.
Alternativa "c"- Enquanto isso indica tempo.
Alternativa "d" - lnvencionfce estfi no sentid-o
de mentira, embuste.

Alternativa "d": correta- O verbo ser, empregado no presente do indicativo, faz parte da oração
principal anteposta ao sujeito oracional. A ldeia de
probabilidad€ se restringe ao adjetivo provável apenas. Não pode ser substituído. As outras alternativas
estão corretas, confira os aspectos verbais:
Alternativa "a" - Pretérito perfeito do indicativo: ação concluída; futuro do pretérito do indicativo: tempo condicional.
Alternativa "b"- Sim, pois o verbo anteposto-·
falhou- está no pretérito perfeito do indicativo.
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Alternativa "c"- O futuro do presente do indicativo indica ação futura certa.

Alternativa d: o modo subjuntivo indica dúvida,
hipótese. Não há certeza das ações citadas.

Alternativa "e" - O presente do indicativo e o
gerúndio indicam continuidade.

Alternativa "a"- Colocando a oração na ordem
direta (in ida r com o sujeito}: Quem fabrica, exporta
(... )está infringindo a legislação.

04. {ESAF - Técnico da Receita Federal - Area
Tributária e Aduaneira/2005} Em relação ao texto

Alternativa "b"- Se indica enumeraçãq, cabe a
conjunção e no lugar das vírgulas.

abaixo, assinale a opção incorreta.

lO

15

20

Está infringindo a legislação de propriedade
industrial ~ fabrica, exporta, vende, ecxpóe
ou oferece ti venda, tem em estoque, oculta ou
recebe, para utilização com fins econômicos, um
produto que seja objeto de patente de Invenção
ou de modelo de utilidade, segundo os artigos 183
e 184 da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, uma
das mais modernas e avançadas leis de propriedade industrial do mundo.~ comprovação de delito, a penalidade poderá variar de um
mês a um ano de detenção ou multa, conforme o
caso especffico.

Alternativa "c"- Se houver e caso haja indicam
condição.

Alternativa "e"- Basta retornar ao texto e fazer
as inserções.
OS. {ESAF- Técnico da Receita Federal- Area Tributária e Aduaneira/2005) lndique a ()pção que
preenche com as formas gramaticalmente corretas
as lacunas do trecho.

Numa economia industrial, a inversão faz crescer diretamente a renda da coletividade em quantidade idêntica __fll__. A inversão feita numa economia ___Ql_ é fenômeno inteiramente diverso.
A mão de obra 'escrava pode ser comparada às
instalações de uma fábrica: a inversão consiste na
compra do escravo, e sua manutenção representa
custos fixos . .....nL a fábrica ou o escravo trabalhando ou não, os gastos de manutençáo _ML.
(Celso Furtado, Formação econômica do Brasil,
com adaptaçôes)

Também incorre em Hícito penal aquele que
fabrica, sem autorização do titular, exporta, vende,
tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização
com fins econômicos, objeto que incoroore ilicitamente um desenho industrial registrado, ou
imitação substancial que possa induzir a erro ou
confusão.~ um crime contra o registro de desenho
industrial. ~ um desrespeito ao consumidor que,
muitas vezes, pela apa,rência, não consegue distingulr o produto original do copiado, mas tem de
arcar com o prejufzo de adquirir um artigo de má
qualidade. (Cláudio França loureiro, Valor Econômico, 28/ 09/2005)

1

2

(A) A expressão "Está infringindo" (e.l) está no singular para concordar com "quem" (e.2).

•l

exportadoraa si mesma
-escravocrata

(8) As quatro primeiras vírgulas (t.2 e 3) justificam-se porque separam elementos de uma enumeração.

b)

a si própria

d

(C) Mantém-se a correção gramatical e o significado
da informação do período ao se substituir "Se
houver" {.1!..9) por ~caso haja".
(D) O emprego do modo subjuntivo em ~incorpore"
(.1!..14) e em "possa" (t.16) justifica-se por se tratar
de um fato certo, confirmado, assegurado.
(E) Subentende-se após "induzir" (t.16) qualquer
uma das expressões a seguir: os consumidores,

alguém, as pessoas, os compradores.

Alternativa "d": correta.
O Nota da autora: O modo indicativo indica
ações certas; o subjuntivo, duvidosas e o imperativo,
ordem ou desejo.

3

4

Esteja

terão de ser
dispendidos

exportadoraEstejam
-escravista

terão de ser
dispendidos

a ela
mesma

exportadora-escravista

terão de ser
despendídos

d)

consigo
mesma

exportadoraEstejam
-escravagista

e)

consigo
própria

exportadoraterão de ser
Estando
-escravagista
dispendiosos

Esteja

terão de ser
despendidos

Alternativa "c": correta.
O Nota da autora: trabalhe por eiiminação para
chegar à resposta rapidamente.
O item 3 é uma boa opção para iniciar1 pois é
concordância verbal, basta encontrar o sujeito. Há a
conjunção ou indicando exclusão, o verbo deve ficar
no singular. Na alternativa e, o verbo está no gerúndio e não cabe no contexto. Eliminadas alternati-

vasb,de.e.

Verbo
Através do item 4, elimina a alternativa a: os
gastos de manutenção terão de ser despendidos.
1)

Idêntica a algo: a ela mesma.

2)

Economia exportadora-escravista.

06. (ESAF - Técnico da Receita Federal - Área
Tributária e Aduaneira/2005) Escolha a opção que

3} A manutenção dos preços em baixos nfveis era
condição indispensável para que os produtores
brasileiros retivessem sua situação de semimonopólio. Mais uma vez, mantém a condição do
pretérito imperfeito do subjuntivo.

Leia o texto para responder à questão a seguir.

preenche com correção as lacunas do trE;!cho aba·1xo.

Mesmo que __jJl__ evitar a superprodução,
não seria possível evitar que a polftica de defesa
dos preços do café fomentasse a produção desse
artigo naqueles outros palses que __l2L de terras
e de mão de obra em condições semelhantes às do
Brasil, ainda que menos vantajosas.A manutenção
dos preços em baixos níveis era condição indispensável para que os produtores brasileiros _m_
sua situação de semimonopólio. _H1__ dessa
situação semimonopolística para defenderem os
preços, estavam eles destruindo as bases em que se
assentara o seu privilégio. (Celso Furtado, Formação econômica do Brasil, com adaptações)
1

2

3

4

o)

se lograsse

dispossem

retessem

Ao se pre·
valecer

b)

se lograsse

dispuses-

retivessem

Ao se prevalecerem

c)

tivesse se
logrado

dispunham

retessem

Ao se prevalecerem

d)

ti.vesse se
lOgrado

dispunham

retivessem

Ao se preva!escer

•I

se tivesse
logrado

retivessem

Ao se prevalescerem

"m

dispuses-

"m

Alternativa "b": correta.

O advento da moderna indústria tecnológica fm;
com que o contexto em ~ passa a dispor-se a
máquina mudasse completamente de configuração. Entretanto, tal mudança obedece a certas coor5 ~que começam a ser pensadas já na antiga
Grécia, que novamente se relacionam com a questão da verdade. É que a verdade, a partir de Platão
e ArjstóWies passa a ser determinada de um modo
novo, verificando-se uma transmutação em sua pró10 pria essência. Desde então entende-se usualmente
a verdade como sendo o resultado de uma adequaQQ, ~a ~e[dade goQ~ ~e( constataQa semgre
que a ideia que o sujeito forma de Qetermlnado
objeto coincida com esse objeto. (Gerd Bornheim.
15 Racionalidade e acaso. fragmento}

07. (ESAF - Auditor Fiscal da Receita Federal
- Area Tributária e Aduaneira/2005) Assinale a
opção correta a respeito do uso das estruturas linguísticas do texto.
(A) Mantém-se a coerência da argumentação ao
substituir "fez" (e.l) por faz; mas· para que a correção gramatical seja mantida, torna-se obrigatória então a substituição de "mudasse" (t.3)
para mude.
·
(B) Preservam-se as relações de sentido entre "contexto" (i.2) e "máquina" (i.3) com a substituição
do pronome relativo "que" (i.2) por qual, mantendo-se obrigatória a presença de "em".
(C) Tanto a supressão da preposição no termo ~a cer-

O Nota da autora: o verbo dispor é conjugado
como o verbo pôr e reter, como o verbo ter. Assim,
eliminam-se alternativas a e c.

tas coordenadas" {t.4 e S) como sua substituição
por às preservam as relações de sentido e respeitam as regras de regência verba!.

4)

O sujeito de prevalecer é plural: eles= ao se prevalecerem. Eliminada alternativa d.

1)

Mesmo que se lograsse evitar a superprodução,
não seria possível evitar( ...)

(0) A construção da textualidade mostra que o
advérbio nentãon (t.lO) refere-se ao tempo de
NPiatão e Aristóteles" (i.B); por isso, preservam-se a coerência e a correção do texto ao substituir
"Desde então" (i. lO) por Adiante desses filóso-

Opção para usar se tivesse logrado: Mesmo
que se tivesse logrado evitar a superprodução, não
teria sido possível evitar (... )
2) Outros países que dispusessem de terras e de
mão de obra. O verbo indica dúvida e o emprego
do subjuntivo é obrigatório, no caso, pretérito
imperfeito do subjuntiyo.

fos.
{E) A expressão "ou seja" {{U2) permite a troca de
lugar entre os termos uadequação" (t.l2) e nverdade pode ser constatada sempre que a ideia
que o sujeito forma de determinado objeto coincida com esse objeto" (i.12 a 14), sem prejudicar
a correção gramatical do texto.
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Alternativa "a": correta.
O Nota da autora: a substituição do verbo de
pretérito imperfeito do subjuntivo (condicional) para
presente do subjuntivo {duvidoso) torna-se obriga-

tória: O advento da moderna indústria tecnológica

faz com que o contexto em que passa a dispor-se a
máquina mude completamente de configJração.
(8)

em que: no qual.

(Q A preposição não pode ser suprimida porque o
verbo obedecer é transitivo indireto e exige a preposição a.

(D) Desde então: a partir de; adiante de: em ocasião anterior, em posição anterior no tempo; n9;
frente.

(C) O emprego do acento em "têm", tornando o
vocábulo tônico, indica que o verbo está aí concordando com "práticas sociais cotidianasff.
(D) A complementação do verbo viver preenche
funções sintáticas diferentes nas ocorrências no
texto.
(E) A dupla possibilidade verbal que o texto oferece, "torcíamos/torcemos" envolve variação no
tempo e modo verbais, mas preserva a pessoa
gramaticaL

Alternativa "d": correta,

O Nota da autora: Predicação do verbo viver
nos dois trechos:

(E) A correção gramatical é prejudicada.

vivemos um questionamento constante= verbo
transitivo direto seguido de objeto direto.

08. (ESAF- Secretaria da Receita Federal - Técnico da Receita Federal/2003)

vivemos em um mundo multicultura! ~ verbo
intransitivo seguido de adjunto àdv.erbial de
lugar.

(... ) Um dos motivos principais pelos quais a

temática das identidades é tão frequentemente
focalizada tanto na mídia assim como na universidade illQ as mudanças culturais, sociais, econômicas, políticas e tecnológicas que estão atravessando o mundo e que são experienciadas, em
maior ou menor escala, em comunidades locais
específicas.
(... ) Hó nas oróticas sociais cotidianas que
vivemos um questionamento constante de modos
de viver a vida social que Mm afetado a compreensão da classe social, do gênero, da sexualidade, da
Idade, da raça, da nacionalidade etc. (... )

(... ) t inegdvel que a possibilidade de vermos
a multiplicidade da vida humana em um mundo
g/obalizado, que as telas do computador e de
outros meios de comunicação possibilitam, tem
colaborado em tal questionamento ao vermos
de perto como vivemos em um mundo multicultura/ e que essa multicultura/idade, para qual
muitas vezes torcíamos/torcemos os narizes, estd
em nossa própria vida local, atravessando os
limites nacionais(... )
Assinale a opção correta a respeito do emprego
dos verbos nos trechos.
{A) As regras gramaticais da norma culta exigem o
emprego de plural em "são" para respeitar a concordância com "tanto na mídia assim como na
universidade".
{8) A alternativa textual de se empregar o verbo
existir no lugar do impessoal "Há': e preservar
a correção gramatical, exige que seja usada a
forma de plui"al: existem.

(A) O sujeito do verbo ser é o substantivo plural moti-

vos.
(8) Substituindo o verbo haver (impessoal) por exis-

tir (pessoal), deve se manter no singular pelo
fato de o sujeito estar no singular: um questiona-

mento.
(C) O sujeito do verbo ter é um questionamento.
(E) Muitas vezes torcíamos o nariz: pretérito

imperfeito do indicativo {ação contínua, prolongada). Muitas vezes torcemos o nariz: presente do indicativo (ação habitual). Perceba que
não ocorreu variação no modo (indicativo); apenas, no tempo.

2.FCC
Trecho para a questão.

A COGNOSCIBILIDADE DO PLANETA

O período histórico atual vai permitir o que
nenhum outro perfodo ofereceu ao homem, isto
é, a possibilidade de conhecer o planeta extensiva
e aprofundadamente. Isto nunca existiu antes, e
deve-se, exatamente, aos progressos da ciência e
da técnica (melhor ainda, aos progressos da técnica devidos aos progressos da ciência).

Esse período técnico-científico da história
permite ao homem não apenas utilizar o que
encontra na natureza: novos materiais são
criados nos laboratórios como um produto da
inteligência do homem, e precedem a produção

Verbo

dos objetos. Até a nossa geração, utilizávamos
os materiais que estavam à nossa disposição.
Mas a partir de agora podemos conceber os
objetos que desejamos utilizar e entê1o ~
~a matéria~prima indispensóve/ à sua
fabricação. Sem fsso não teria sido possível
fazer os satélites que fotografam o planeta a
intervalos regulares, permitindo uma visão
mais completa e detalhada da Terra. Por meio
dos satélites, passamos a conhecer todos os
lugares e a observar outros astros. O funcionamento do sistema solar toma-se mais perceptrvel, enquanto a Terra é vista em detalhe; pelo
fato de que os satélites repetem suas órbitas,
podemos captar momentos sucessivos, isto é,
não mais apenas retratos momentdneos e fotografias isoladas do planeta. Isso não quer dizer
que tenhamos, -assim, os processos históricos
que movem o mundo, mas tis;J,u:nm. mais perto
de identificar momentos dessa evolução.(... )
(SANTOS, Milton. Por uma outra globa/ização:
Do pensamento único à consciência universal. 6. ed.
Rio de Janeiro/São Paulo: Editora Record, 2001, p. 31)
09. {FCC - TCE/PI - Auditor Fiscal de Controle
Externo/2014) Considerado o contexto, é correto

afirmar:
(A) A forma verbal utilizávamos descreve ação pontual, iniciada e concluída em uma extensão do
passado explicitamente indicada no texto.
(B) A forma produzimos deve, em um registro
linguístico mais cuidado, 'ser substituída por
~produzirmos", que melhor denota o caráter
hipotético do período sintático em que se
insere.
(C) Em ...não teria sido possível fazer os satélites... , o

segmento destacado faz menção a evento efetivamente realizado.

sabemos que se refere a evento efetivamente realizado. Fácil.
Alternativa "a"- O verbo está no pretérito imperfeito do indicativo e indica açãO contrnua, prolongada.
Alternativa "b"- O tempo é presente, refere-se à
ação que está acontecendo e não a uma ação futura
duvidosa: quando produzirmos- futuro do subjuntivo.
Alternativa "d" - Permitindo está no gerúndio e
remete à ideia de ação contínua, ou Ge adição: e permite. Não cabe que permite.
Alternativa "e" ~ Não é incompatível por haver
uma dúvida expressa pelo presente do subjuntivo
(tenhamos} e uma certeza em seguida: ficamos mais
perto- presente do subjuntivo.
10. {FCC- TCE/AM- Analista Técnico de Controle Externo/2013) Transpondo-se para a voz

passiva as construções A gente a reverencia e
Tínhamos visto juntos uma coleção de curtas-metragens antigos, as formas verbais resultantes serão, respectivamente,
(A)
(B)
{C)
(D)

tem sido reverenciada e fora visto.

(E) sofre a reverência e tem sido vista.

Alternativa correta: letra "b"
O Nota da autora: Para passar uma oração da
voz ativa para a passiva, é necessário haver objeto
direto. Precisa, também, acrescentar o verbo ser no
mesmo tempo do verbo principal na ativa.

{D) Em o~tra redação igualmente correta, a forma
permitindo pode ser substituída por uque permite".
(E) No que concerne à correlação entre tempos
e modos verbais, na norma-padrão escrita, o
emprego de tenhamos é incompatível com o de
ficamos.

reverencia-nos e teria sido vista.
é reverenciada e tin.ha sido vista.
reverenciamo-la e víramos.

Atente-se ao número de verbo para facilitar.

.

VOZ ATIVA

1 verbo

+ser

2 verbos

2 verbos

+ser

3 verbos

..

VOZ PASSIVA

Alternativa correta: letra "c" - O período inicia
com o pronome anafórico isso, retomando a ideia do
parágrafo anterior. A grande dica está no verbo pospõsto à exP}essão: Sem isso não teria sido posslvel
fazer os satélites que fotografam o planeta a intervalos regulares. Se foi utilizado o presente do indicativo, fica claro que a ação é habitual e certa. Lendo as
ideias anteriores e se atentando ao verbo posterior,

VOZ PASSIVA

VOZ ATIVA

2 verbos

+ser

1 verbo

3verbos

+ser

2 verbos

1.

Agente
sujeito

I '
! O.D.

reverencia
V.T.D

Vo"t;vo I "'bo no

presente do indicativo0

I

!
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1

"'
sujeito

paciente

éreverendada
ser+ particípio

pela gente
agente da

passiva

Voz passiva I verbo
SER no presente do
indicativo+ particípio
do verbo principal

2.

mo>

uma coleção
Voz ativa I 2
de curtas-metragens verbos; tempo

juntos

vistos

.,,
•

V.T.O.
(ver)

antigos.

predicativo do
sujeito =:e estávamos juntos

Uma coleção de curtas-metragens antigos.
sujeito paciente

O.D.

tinha sido
vista
ter(auxiliar)

do auxiliar:
pretérito

imperfeito do
indicativo

por nós

juntos.

c::::

Alternativa "d"- viriam .. houvessem mascarado
mascarassem. Tempos condicionais mais uma vez.

Alternativa "e" - seria ... sendo que deveria ... a
empolgasse.

12. (FCC- TCE/AM- Analista Técnico de Controle
Externo/2013) Quanto à flexão verbal, há uma irregularidade na frase:
(A) Todos os benefícios que advirem de atos ilícitos
acabarão por desmoralizar as instituições.

+ agente da

ser+ particípio

Alternativa "b"- teria havido ... os homens deixassem "'tempos condicionais: futuro do'·l)retérito 'ao
indicativo e pretérito imperfeito do indicativo.
Alternativa "c" -se formos .. lá encontraremos...
reserva.

.

Tinha-

fútura certa; perverteram está no pretérito perfeito
do indicativo e denota ação condu ida, finalizada.

passiva

(8) Nem sempre convirá a todos prestar o devido

Alternativa rra" - L A oração continua na voz

ativa; 2. Altera o verbo para futuro do pretérito do
indicativo.
Alternativa "c"- l e 2 continuam na ativa.
Alternativa "d" - 1. Acrescentou o verbo ter; 2.
Retirou o verbo ter e mudou o tempo para pretérito
mais que perfeito do indicativo.
Alternativa "e" - 1. Voz ativa; 2. Tempo alterado
para presente do indicativo

11. (FCC- TCEIAM- Analista Técnico de Controle
Externo/2013) Está plenamente adequada a corre~
lação entre os tempos e os modos verbais da frase:
{A) Quantos órgãos públicos já não terão sofrido a
ação deletéria dos que perverteram sua razão de
ser e sua finalidade última?

respeito às instituições que regulam nossa vida
sociaL
(C) O que caberia fa;,:er, caso nos propusessem extin~
guir todas as instituições que já foram manipuladas?
(D} Se eles requeressem os bons serviços da insti-

tuição, não seriam atendidos, uma vez que já a
prejudicaram.
{E) Por serem honestos, nunca lhes aprouve bene-

ficiar- se viciosamente das instituições, públicas
ou privadas.

Alternativa correta: letra "a"- Advir é conjugado
como o verbo vir. A forma correta é advierem. Pense
em vierem- futuro do subjuntivo.
Alternativa "b" - Convir= vir; no futuro do presente do indicativo: convirá.

(B) Nunca teria havido um momento da História em
que os homens deixem de se aproveitar da solidez e da justificativa social das instituições.

Alternativa "c"- Caberia está corretamente conjugado no futuro do pretérito do indicativo.

(C) Se formos ao dicionário Houaiss, lá encontrarí·
amos interessantes acepções que o dicionarista
reservaria para esse verbete.

Alternativa "d" - Requerer não é conjugado
como o querer. No pretérito imperfeito do subjuntivo é requeressem.

(D) Quantos não viriam a se escudar na legitimidade

Alternativa "e" - Aprazer no pretérito perfeito
do indicativo é aprouve. Verbo muito exigido por
Fundação Carlos Chagas. No presente do indicativo:
aprazo, aprazes, apraz, aprazemos, aprazeis, aprazem.

das instituições para haverem assim mascarado
seus atos mais escusos?
(E) Tal missão não seria modesta, sendo que devesse

ser exercida por quem a empolgar com toda
seriedade.

a

13. (FCC- Agente Fiscal de Rendas- SP/2013)
Alternativa correta: letra "a" - Terão está no
futuro do presente do indicativo e se refere à ação

Talvez seja exagero prever uma flPrimavera
Europeiafl em países como Espanha, Grécia e Portugal, caso ali persistam os atuais fndices de desem-

prego. É inegávef, entretanto, que pouco se tem feito
para dissipdr tamanho surto de aflições. (Desespero
de Causa - Folha de S. Paulo, opinião, p. 2A, 71
1112012)

Considerado o trecho acima transcrito, é correto
afirmar:
(A) O \verbo "prever" está empregado em conformidade com o padrão culto escrito, como o está o
verbo "rever" na frase "A diretoria espera que o
departamento revê a prestação de contas apresentada ontem".
(B) A formulação "São inegáveis as ações, poucas
entretanto, que têm sido levadas a efeito para
dissipar tamanho surto de aflições" mantém a
direção argumentativa da frase original.

afirmar, tomando como parãmetro o padrão culto
escrito:
(A) nprever" - est~ adequadamente empregado na
frase "Quando os analistas preverem baixa dos
juros, os empréstimos aumentarão".
(B) "atribuir" - está corretamente grafado na frase
nEla sempre atribuía ao auxiliar os equívocos nos
documentos".
(C) "afligir"- a única forma de particípio aceitável é
"afliton, pois "afligido" é forma incorreta.
{D) "submeter"- tem duplo particípio.
(E) "abater" - está adequadamente empregado na
frase "Se eles abativessem pelo menos 10% do
valor total, eu pagaria à vista".

(C) Se em vez da palavra .Q!N fosse empregada a

palavra "se", a substituição de persistam por
"persistirem" preservaria o sentido e a correção
originais.
(0) A substituição de Talvez seja exagero por "Talvez
seja escessivo" preserva a correção da frase original.
(E) Se, na frase É inegável, entretanto, que pouco
se tem feito Para dissipar tamanho surto de
aflições, tivesse sido empregada a forma "que
pouco se fez" não haveria perda de nenhum
traço de sentido.

Alternativa "c": correta - sentido e correção
preserVados ao se utifizar o Pretérito Imperfeito do
Modo S'ubluntivo, conjugação que indica dúvida, na
flexão do verbo {se ali persistirem os atuais índices ... ").
Alternativa "a" - "... que o departamento
reveja" é a forma correta de conjugara verbo no Presente do SubjuntiV':J.
Alternativa "b" - a' direção argumentativa é
completamente alterada, pois no texto original a
ideia é que "poucas ações têm ocorrido" e nesta alternativa a ideia transmitida é que "ações tém ocorrido,
mas poucas delas são concretizadas, efetivadas."
Alternativa "d"- a ortografia correta é excessivo.

Alternativa "d": correta - o verbo submeter
possui dois particípios: submisso e submetido.
Alternativa "a" - "quando os analistas previrem ... " (Futuro do Subjuntivo).
Alternativa "b"- "ela sempre atribuía ..." (Pretérito Imperfeito do Indicativo).
Alternativa "c" - Particípio é a forma nomi+
nal de um verbo que tem várias funções, podendo
funcionar como um substantivo, adjetivo, advérbio
e também pode ser utilizada na construção de frases compostas. O particípio dos verbos abundantes
pode ter forma regular ou irregular. O verbo 'afligir'
possui dois particípios: aflito (irregular) e afligido
{regular).
As formas regulares do particípio são empregadas na voz ativa.
Exemplo: O banco havia aceitado o cheque.
As formas irregulares, por sua vez, são empregadas na voz passiva e, no exemplo abaixo, com função
de adjetivo,
Exemplo: O cheque foi aceito pelo banco.

Alternativa "e"- "se eles abatessem ..." (Pretérito Imperfeito do Subjuntivo)
15. (FCC - Agente Fiscal de Rendas - SP/2013)
"Se as deficiências de infraestrutura forem enfrentadas." A transposição da frase para outra moda li+
da de da mesma voz verbal gerará a seguinte forma
correta:

Alternativa "e"- haveria, sim, perda de sentido
uma vez que "pouco se fez" {Pretérito Perfeito) indica
uma ação completamente acabada e "pouco se tem
feito" {Forma Nominal do Verbo- Particípio) indica
que a ação começou no passado e ainda persiste,
não foi finalizada.

(B) Se enfrentar~se.

14. (FCC - Agente Fiscal de Rendas - SP/2013)
Acerca de verbos encontrados no texto é correto

(0) Se for enfrentada.

(A) Se se enfrentarem.

(C) Se enfrentar.

I
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(E) Se tiverem sido enfrentadas.

Alternativa "a": correta - Dá-se o nome de
voz à forma assumida pélo verbo para indicar se o
sujeito gramatical é agente (voz ativa) ou paciente
da ação {voz passiva). Na Voz Passiva o sujeito é
paciente, ou seja, recebe a ação expressa pelai
verbo. Ela pode ser formada por dois processos:
analítico e sintético.
1 -Voz Passiva Analítica

Verbo SER+ particípio do verbo principal.
Exemplos: A escola será pintada. "Se as deficiências de infraestrutura forem enfrentadas".
2- Voz Passiva Sintética (onde o agente não costuma vir expresso)
Verbo na 3a pessoa, seguido do pronome apassivador SE.
Exemplos: Abriram-se as inscrições para o concurso. "Se se enfrentarem as deficiências de infraestrutura" (o 1° 'se'= condicional; o 2° 'se'= pronome
apassivador)
Alternativa "b" - a frase foi transposta para
outra modalidade da voz passiva, mas apresenta erro
de concordância verbal e colocação pronominal.
Alternativa "c"- a frase utiliza o infinitivo pessoal do verbo, perdendo as características da voz
passiva.
Alternativa "d" -mantém a voz passiva analítica e apresenta erro de concordância verbal deficiências 'forem enfrentadas' e não 'for enfrentada'
Alternativa "e" - mantém a voz passiva analítica, mudando apenas o tempo e modo verbais de
Futuro do Subjuntivo (se forem) para a Forma Nominal- Particípio Passado {se tiverem sido)

entre o ponto de vista do artista e o ponto de
vista do público.
(C) Um quadro podia ser venerado pela sua arte ou
seu conteúdo, mas acima da veneração estava
a promessa de algo a ser aprendido ou pelo
menos reconhecido.
(D) Ainda no século vi, o papa Gregório, o Grande,
havia declarado: ~uma coisa é adorar um quadro,
outra é aprender em profundidade, por meio
dos quadros, uma história venerável".

(E) Temos permitido que a propaganda e a mídia
eletrônica privilegiem a imagem para transmitir informações instantaneamente ao maior
número de pessoas.

Alternativa "d": correta - havia declarado ""
havia (Pretérito Imperfeito do Indicativo) + declarado (Forma Nominal -Particípio)"" duas ações que
'
começaram e finalizaram no passado.
Alternativa "a" - era criada == ação iniciada e
finalizada no passado (Pretérito Imperfeito do Indicativo)
Alternativa "b"- era= ação iniciada e finalizada
no passado (Pretérito lmperfeHo do Indicativo)
Alternativa "c"- podia ser venerado"" ação iniciada e finalizada no passado {Pretérito Imperfeito
do Indicativo)
Alternativa "e" - temos permitido = ação iniciada no passado e que ainda não foi finalizada
(Verbo ter no Presente do Indicativo+ Forma Nominal do Verbo permitir- particípio}

17. (FCC- Agente Fiscal de Rendas/2009)

. na efervescência da Bolonha do século XVI,
uma pintura, fosse um retrato ou uma cena, fosse
religiosa ou alegórica, histórica ou privada, f.@
criada com a intenção de ser lida.

E quanto à segunda tentação, a presunção da
interpretação a posteriori, a ideia de que o oassado
JlWQ para produzir nosso presente específico? O
falecido Stephen Jay Gould salientou, wm acerto,
que um ícone dominante da evolução na mitologia
popula" uma caricatura quase tão ubíqua quanto a
de lêmingues atirando-se ao penhasco (aliás, outro
mito falso), é a de uma fila de ancestrais simiescos
QJK/Qr desajeitadamente, ascendendo na esteira da
majestosa figura quem encabeca num andar ereto e
vigoroso: o Homo sapiens sapiens- o homem como
a última palavra da evolução (e nesse contexto é
sempre um homem, e não uma mulher), o homem
como o alvo de todo o empreendimento, o homem
como um magneto, atraindo a evolução do passado
em direção à proeminência.

(B) Essa .e@..uma característica inerente e essencial
do ato estético: a possibilidade, por meio de um
vocabulário compartilhado, da comunicação

No trecho, é correto afirmar que, independentemente do estrito significado do verbo, a estrutura
que expressa continuidade da ação é:

16. (FCC- Agente Fiscal de Rendas - SP/2013)
Considerado o contexto, a frase em que a ação
destacada, tendo ocorrido no passado, é referida
como sendo anterior a outra açáo igualmente passada é: (trechos de: Alberto Manguei, Lendo imagens: uma história de amor e ódio. Trad. Rubens
Figueiredo, Rosaura Eichemberg, Cláudio Strauch,
São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 143 e
144).
(A)

ª

Verbo

(A) o passado atua.

-Quem?

(B} para produzir.

-Me esqueceu o nome dele.

(C) a andar.
(D) os encabeça.
(E) nesse contexto é.

Alternativa "c": correta- A andar equivale a
que andam, andando. Se pode ser substituído por
gerúndio, indica continuidade da ação.
Alternativa "a": Ação que acontece no presente, não se refere à continuidade.
Alternativa "b": Finalidade.
Alternativa "d": Afirmação.
Alternativa "e": O presente do indicativo- refere-se à ação habitual, certa e não à continuidade.
18. (FCC- Agente Fiscal de Rendas/2009) "Quem
olha a evolução dessa perspectiva deixa passara maior
parte do que é importante". Alterando-se as formas
verbais da frase acima, a correlação entre as novas
formas ainda estará em conformidade com o padrão
culto escrito em:
(A) olharia ~deixava passar- foi
(B) olhasse- deixaria p.assar- é

Leitor obtuso, se não percebeste que "esse
homem que briga lá fora" é nada menos que o
nosso Antônio Conselheiro, crê-me que és ainda
mais obtuso do que pareces. A mulher provavelmente não sabe ler, ouviu falar da seita de Canudos,
com muito pormenor misterioso, muita auréola,
muita fenda, disseram-lhe que algum jornal QflQ o
retrato do Messias do sertão, e foi comprá-lo, ignorando que nas ruas só se vendem as folhas do dia.
Não sabe o nome do Messias; é "esse homem que
briga lá fora". A celebridade, caro e tapado leitor, é
isto mesmo. O nome de Antônio Conselheiro acabará por entrar na memória desta mulher an6nima
e não sairá mais. Ela levava uma pequena, naturalmente filha; um dia contará a história à filha, depois
à neta, à porta da estalagem, ou no quarto em que
residirem. (Machado de Assis, Crônica publicada em
A semana, 1891 In Obra completa, vol. 11/, Rio de
Janeiro: Nova Agui/ar, 1997, p. 763).

------

·19. (FCC- Agente Fiscal de Rendas/2009)Considerado o contexto, está correto o que se afirma em:
(A} Estava comprando indica, entre ações simultâneas, a que se estava processando quando
sobrevieram as demais.

(B) dera exprime ação ocorrida simultaneamente a
disseram.

(C) olhe- deixava passar- seja

(C) acabará por entrar expressa um desejo.

(0) olharia- deixou passar- fosse

{0) levava designa fato passado concebido como
o
permanente.

(E} olhar- deixou passar- era

(E) residlrem exprime fato possíve; mas improvável.
Alternativa "b": correta Quem olhasse: condição {pretérito impeffeito do subjuntivo}; deixaria:
ação condicional também (futuro do pretérito do
indicativo);~: ação habitua! (presente do indicativo).
As alternativas~~ S g e~ são descabidas pelos
motivos mencionados acima.
Instruções: Considere o texto a seguir para
responder às questões posteriores (duas).
14DE FEVEREIRO
Conheci ontem o que é celebridade. Estava
comprando gazetas a um homem que as vende
'""'na cafça"élb da Rua de S. José. esquina do Largo da
Carioca, quando vi chegar uma mulher simples e
dizer ao vendedor com voz descansada:
- Me dá uma folha que traz o retrato desse
homem que briga lá fora.

Alternativa "a": correta - A dica é o verbo no
gerúndio.
Alternativa "b": O pretérito mais que perfeito
do indicativo normalmente se refere à ação do pretérito perfeito do indicativo e nunca simultânea.
Alternativa "c": Expressa uma ação futura certa:
futuro do presente do indicativo.

.Í"..-1

•

'''"

Alternativa "d": Designa ação contínua, prolongada, mas não um passado concebido como permanente.
Alternativa "e": Futuro do subjuntivo: ação
futura duvidosa.
20. {FCC - Agente Fiscal de Rendas/2009) Se o
cronista tivesse preferido contar com suas próprias
palavras o que a mulher disse· ao vendedor, a formulação que, em continuidade à frase ... quando vi che~

,,
1
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gar uma mulher simples e pedir ao vendedor com voz
descansada, atenderia corretamente ao padrão culto
escrito é:

Verbo ser no presente do indicativo: eu sou, tu
és, ele é; verbo parecer no presente do indicativo: eu
pareço, tu pareces, ele parece.

Alternativa "a": correta

(A) que desse uma folha que traria o retrato desse
homem que briga Já fora.
(B) que lhe desse uma folha que trazia o retrato
daquele homem que brigava Já fora.

..

(C) que lhe dê uma folha que traz o retrato desse
homem que briga lá fora.

.•~IJ
I

(D) que me dê uma folha que traz o retrato desse
homem que brigaria Já fora .
(E) que: Dê-me uma folha que traz o retrato daquele
homem que brigaria Já fÓra.

22. (FCC- Agente Fiscal de Rendas/2009) " ... um
día contará a história à filha, depois à netà". Transpondo para a voz passiva a frase acima, a forma verbal obtida corretamente é:
(A) seriam contadas .
(B) haverá de ser contada.
(C)

será contada.

(DI haveria de ser contada.
(E) poderiam ser contadas.

Alternativa "a": correta - Perceba que as
ações são duvidosas, condicionais e por isso os
usos do pretérito imperfeito do subjuntivo e do
futuro do pretérito do indicativo são obrigatórios (desse e traria}.

Alternativa "c": correta
O Nota da autora: Para passar uma oração da voz
ativa para a paSsiva, o objeto direto é obrigatório.

Opções de alteração do verbo:
(B)traria.
(C) traga.

Voz ativa~o sujeito pratica a ação:

I
sujeito (ele) I
. .".um dia

contará
V.T.D.I.

I a história I à filha
I obj. direto I obj.indireto

(D}traga.
Voz passiv~: o sujeito sofre a ação

(E) traga.

Passiva analítica: ser+ particípio

21. (FCC - Agente Fiscal de Rendas/2009) "...
crê-me que és ainda mais obtuso do que pareces". Trocando a segunda pela terceira pessoa, a frase acima
está em total conformidade com o padrão culto
escrito em:
(A) creia-meque é ainda mais obtuso do que parece.
(B) crede-meque é ainda mais obtuso do que parecei.
(C) crê-me que é ainda mais obtuso do que parece.
(D) creia-me que é ainda mais obtuso do que parecei.
(E) crede-me que és ainda mais obtuso do que parecei.

O Nota da autora: É preciso saber em qual
tempo encontram-se os verbos, em primeiro lugar.
Crê: imperativo afirmativo

I
sujeito {ele) I
.. umdia

.. um
dia

contará
V.T.D.I.

I a história I à fi!ha
I obj. direto j obj. indireto

a história

será conta da

à filha

por ele.

sujeito
paciente

ser+
particípio

objeto
indireto

agente
da passiva

Basta iniciar a oração com o objeto direto e
acrescentar o verbo ser (no mesmo tempo do verbo
principal na oração de voz ativa} + particípio. Só?
Não! Há, também, a obrigatoriedade de inverter os
termos: o objeto direto passa a ser sujeito paciente
e o sujeito passa a ser agente da passiva, Por isso é
necessário o objeto direto.

és: presente do indicativo

23. (FCC - Agente Fiscal de Rendasl2009) A

pareces: presente do indicativo

frase que respeita inteiramente o padrão culto
escrito é:

Os verbos na terceira pessoa do imperativo afirmativo e negativo são retirados do
presente do subjuntivo: que eu creia, que tu
creias, q"!e ele creia. Eliminadas alternativas

.Q_,fe ~-

(A) Nada disso influe no que foi acordado já faz mais
de dez dias, mas eles quiseram que eu reiterasse
a sua disposição de manter o que foi estabelecido.

Verbo

(8} Gás lacrimogênio foi usado para dispersar os
grupos que cultivavam antiga rfcha, reforçando
a convicção de que dali há anos ainda estariam
de lados opostos.
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24. (FCC - Agente Fiscal de Rendas - Nível 1 2006) A frase Platão a comparou ao adestramento de

cães de raça está corretamente transposta para a voz

passiva em:
(C} Ficou na dependência de ele redigir tudo o que

os acionistas mais antigos se disparam a afere~
cer, se, e sÓ\ se, os mais novos não detiverem o
curso das négociações.
(D)

Semeemos a ideia de que tudo será resolvido
de acordo com os itens considerados prioritários, nem que para isso precisamos apelar para a
decência de todos.

(E} Vocês divergem, mas agora é necessário que se
remedeie a situação; por isso, façam novos contratos e provejam o setor de profissionais competentes.

Alternativa "e": correta
O Nota da autora: Questão de verbo e ortografia.

Na alternativa e não há erro: divergem {pre-

sente do indicativo), remedeie (conjugação do
verbo remediar no presente do subjuntivo), façam
(imperativo afirmativo) e provejam (imperativo afirmativo).

(A) Ela foi comparada por Platão ao adestramento
de cães de raça.
{8) Haviam sido comparados por Platão o adestra-

mento de cães de raça e ela.
(C) O adestramento dos cães de raça é comparado a
ela por Platão.
{O)

(E) Comparou-se o adestramento de cães e ela, feito
por Platão.

Alternativa "a": correta- Objeto direto"" a. Na
voz passiva equivale a ela. Acrescentando o verbo
ser no mesmo tempo do verbo principal (comparou
-pretérito perfeito do indicativo) e iniciando a frase
com o objeto direto, teremos: Ela foi comparada por
Platão ao adestramento de cães de raça.
Alternativa "b": Além de haver erro no acrés~
cimo do verbo haver e não do ve~bo ser, a concordância está incorreta.

,.._Dica:
l)

2)

~Dica:

Há duas formas corretas na alternativa b -lacrimogênio e lacrimogêneo.

1)

Em r'elação a tempo, use há para indicar tempo
decorrido e a para tempo futuro.

2)

Exemplos: Aconteceu há vários anos. Daqui a
alguns meses, todos serão aprovados.
Correções:
Alternativa "a": Nada disso influi no que foi
acordado já faz milis de dez dias, mas eles quiseram
que eu reiterasse a sua disposição de manter o que
foi estabelecido.
Alternativa "b": Gás lacrimogênio foi usado
para dispersar os grupos que cultivavam antiga rixa,
reforçando a convicção de que dali a anos ainda
estariam de lados opostos.
Alternativa "c": Ficou na dependência de ele
redigir tudo o que os acionistas mais antigos se dispuseram a oferecer, se, e só se, os mais novos não
detiverem o curso das negociações.
Alternativa ''d": Semeemos a ideia de que tudo
será resolvido de acordo com os itens considerados
prioritários, nem que para isso precisemos apelar
para a decência de todos.

A comparação entre ela e o adestramento de
cães tinha sido feito por Platão.

Para passar uma oração da voz ativa para a pasacrescenta-se o verbo ser;

~iva,

Para passar uma oração da voz passiva para a
ativa, retira-se o verbo ser.
Não há possibilidade de outras alterações.

Alternativa "c": Altera sentido e o objeto não
passa a ser sujeito.
Alternativa "d": Três verbos? Não. Se há um na
ativa, obrigatoriamente haverá dois na passiva, pois
se acrescenta o verbo ser.
Alternativa "e": A oração está na voz passiva sintética e alterou o sentido.
25. (FCC - Agente Fiscal de Rendas - Nível 1 2006)

Precisa, em outras palavras, evocar o mar
Mediterrâneo - este pátio comum navegável e
navegado por milênios, espécie de útero vital compartilhado - ara entender por que a viagem de
Colombo acabou e continua sendo uma metáfora
do. fim do mundo fechado, do abandono da casa
materna e patema.

t correto afirmar que, no fragmento acima,
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(A) casa materna e paterna equivale a Ncasa da
mãe e do pai", assim como do fim equivale a
"final".
(B) a composição da metáfora baseia-se na aproXimação, por semelhança, entre viagem de
Colombo e mundo fechado.

(C) navegável e navegado por milênios equivale a
"que poderia, um dia, não só permitir a navegação, como também chegar a ser navegado
durante milênios".
{0) para entender equivale a ~para traduzir correta-

mente em palavras".
(E) acabou e continua sendo é expressão que alia
um fato considerado pontual (ocorreu num
momento preciso do passado) e um fato considerado em sua permanência.

Alternativa "e": correta - Acabou: a viagem
acabou. Continua sendo uma metáfora: ação que
prevalece.
Nas demais alternativas .e_, Q, ~e 5! há erros.

26. (FCC - Agente Fiscal de Rendas - Nível 1 2006) A frase que respeita o padrão culto no que se
refere à flexão é:
(A) Em troca-trocas acalorados de ideias, poucos
se atêem às questões mais relevantes da temática.
(B) Quando aquel-e grupo de pesquisadores reaver
a credíbilidáde comprometida nos últimos revés,
certamente apresentará com mais tranqul!idade
sua contribuição.
(C) No caso de proporem um diálogo sem pseudodilemas teóricos, o professor visitante diz que
medeia as sessões.
(D) Chegam a constituir-se como clãs os grupos que
defendem opiniões divergentes, como as que
interviram no último debate público.

(E) Ele era o mais importante testemunha do acalorado embate entre opiniões contrárias, de que
adviram os textos de difusão que produziu.

Alternativa "cn: correta
O Nota da autora: Questão de verbo e concordância. Cuidado para não confundir o infinitivo pessoal com o futuro do subjuntivo. O verbo propor está
no infinitivo e o verbo mediar foi conjugado corretamente (medeio, medeias, medeia, mediamos,
mediais, medeiam).

Infinitivo pessoal: não indica tempo e possui
sujeito, por isso é chamado de pessoal. A conjugação
é feita com o radical+ as terminações. Exemplo: eu
propor, tu propores, ele propor, nós propomos, vós
propordes, eles proporem.
Futuro do subjuntivo: indica ação futura duvidosa e vem acompanhado das conjunções se ou
quGindo. Exemplo: quando ou se eu propuser, tu propus~res, ele propuser, nós propusermos, vós propu*
serdes, eles propuserem.
Você pensou: são diferentes, por que é preciso
ter cuidado? Simples: os verbos regulares (que não
sofrem alteração no radical nem na desinência) são
conjugados da mesma forma.
Infinitivo pessoal do verbo cantar: cantar, cantares, cantar, cantarmos, cantardes, cantarem.
Futuro do subjuntivo: quando ou se eu cantar,
tu cantares, ele cantar, nós cantarmos, vós cantardes,
eles cantarem.
Problema: saber se o verbo está no infinitivo ou
no futuro.
Solução: se estiver indicando tempo, ou seja, se
estiver no futuro, virá acompanhado das conjunções
mencionadas acima.
Exemplos: Para cantares, é necessário voz. (infinitivo} I Quando cantares, apla~diremos. {futuro do
subjuntivo).
Alternativa "a": Atêm - conjugado como o
verbo ter. Por possuir sujeito plural, o verbo deve
receber acento. Como em ele tem e eles têm.
Alternativa "bn: Quando o grupo reouver.
Ocorreu outro erro: o plural de revés é revesesAlternativa "d": Intervieram: intervir é conjugado como o verbo vir.
Alternativa "e": Erro de concordãncia: a testemunha; erro de conjugação verbal: odvieram- conjugado como o verbo vir.

27. (FCC - Agente Fiscal de Rendas - Nível 1 2006) "O perigo estó em que o movimento de busca
cesse e dê lugar à paralisia dos valores estratificados".
Alterando-se os tempos dos verbos da frase acima,
a articulação entre suas novas formas estará correta
em:
(A) O perigo estava em que o movimento da busca
cessou e dera lugar à paralisia dos valores estratificados.
(B) O perigo estaria em que o movimento da busca
cessasse e desse lugar à paralisia dos valores
estratificados.

Verbo

1329 1

(C) O perigo estava em que o movimento da busca
cessava e desse lugar à paralisia dos valores
estratificados.
perigo estará em que o movimento de busca
cessasse e tivesse dado lugar à paralisia dos valo~
res estratificados.

(0) O

(E) O perigo estaria em que o movimento da busca
cessar e dar lugar à paralisia dos valores estratificados.

29. (FCC - Agente Fiscal de Rendas - Nível 1 2006) "Outra compensação encontrava eu em desfru!M. ainda que vagamente, da sombra da autoridade
que~ de um fiscal de rendas': Todas as palavras
da frase acima poderão permanecer rigorosamente
as mesmas caso as formas verbais sublinhadas sejam
substitufdas por, respectivamente,
(A)

comprazer-me e esparge.

(B) deleitar-me e se associa.
{C) incorporar e projeta.

Alternativa "b": correta.

(D) usufruir e provém.

O Nota da autora: Mais uma vez surge o uso
dos dois tempos condicionais- futuro do pretérito
do indicativo e pretérito imperfeito do subjuntivo
(estaria, cessasse e desse).

Inviável corrigir as alternativas a, c, de e porque
só há uma possibilidade, que é usar os tempos condicionais.
28. (FCC - Agente Fiscal de Rendas - Nível 1 2006) Na transposição de uma voz verbal para outra,
ocorre uma impropriedade no seguinte caso:
(A) que constituiriam o "eixo do bem" =

(E} beneficiar e instíla.

Alternativa "d": correta

Questão de semântica e verbo - sentido das
palavras (sem gabarito)
1. desfrutar = usufruir; fazer uso de vantagens,
benefícios; possuir alguma coisa. Eliminadas A, B e C
2. emana"" ocorre em certo momento; tem início
em {provir). Eliminada E.

o "eixo do

bem" que seria constituído.

3.AFR

(8) comprometemos de vez a dinâmica= a dinâmica é

por nós de vez comprometida.
(C) a necessidade que temos .de estabelecer algum
juízo de valor= a necessidade que temos de que

houvesse sido estabelecido algum juízo de valor.
{D) passa a classificar países inteiros= países inteiros

passam a ser classificados.
(E) segundo o critério da religião que este professa =

segundo o critério da religião que por este é professa~a.

~ilíD
Alternativa "c": correta

Correção da alternativa c: a necessidade que
temos de ·que fosse estabeleCido um juiz de valor
{acrescente o verbo ser).
Alternativa "a": constituiriam = seria constituído. Acrescenta-se o verbo ser no mesmo tempo da
oração na voz ativa- futuro do pretérito do indicativo.

Os políticos costumam ser rigorosos na aprovação de leis para o resto da sociedade, mas tendem a redigir textos mais compreensivos quando o
que está na mira são os próprios deslfzes. Mais de
uma vez o Congresso aprovou leis criando limites
para os gastos públicos sem no entanto estabelecer
punições.

30. (AFR/SP - Agerite Fiscal de Rendas - Nível 1
- 2002) A primeira parte do trecho, reescrita no pas-

sado, apresenta-se correta quanto à correlação entre
os verbos em:
(A) Os políticos costumaram ser rigorosos na apro-

vação de leis para o resto da sociedade, mas tendiam a redigir textos mais compreensivos quando
o que estava na mira são os próprios deslizes.

Alternativa "d": passa a classificar= passam a
ser classificados. Presente do indicativo.

{B) Os políticos costumam ser rigorosos na aprovação de Leis para o resto da sociedade, mas
tenderam a redigir textos mais compreensivos
quando o que estivesse na mira fossem os próprios deslizes.

Alternativa "e": professa = é professada. Presente do indicativo.

(C) Os políticos costumaram ser rigorosos na aprovação de leis para o resto da sociedade, mas ten-

Alternativa "b": comprometemos = é comprometida. Pres·ente do indicativo.

-

Instruções: Considere o trecho abaixo
para responder à questão.

,,.•
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diam a redigirtextos mais compreensivos quando
o que estava na mira eram os próprios deslizes.
(0) Os políticos costumaram ser rigorosos na aprovação de leis para o resto da sociedade, mas
tenderiam a redigir textos mais compreensivos
quando o que estiver na mira forem os próprios
deslizes.
(E) Os políticos costumavam ser rigorosos na aprovação de leis para o resto da sociedade, mas
tenderiam a redigir textos mais compreensivos
quando o que estiver na mira forem os próprios
deslizes.
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O diretor _____ e _____ a discussão entre os funcionários, que foram dispensados.
Contudo, um deles-------- seu e,~ prego. __
(A) interviu/ conteu/ reaviu
(B) interveio/ conteve/ reouve
{C) interveio/ conteve/ reaviu

{D) lnterviu/ conteu/ reouve
(E) interviu/ conteve/ reviu

Alternativa correta: letra "b" -Intervir é conjugado como o verbo VIR""' veio -interveio. Eliminadas
alternaf1vas a,d e e.
Alternativa "c": correta.

Conter é conjugado como o verbo TER== teveconteve. Nenhuma eliminada.

O Nota da autora: Perceba que, dependendo
do trecho, o verbo aparecerá no pretérito perfeito do
indicativo ou no pretérito imperfeito do indicativo.
Basta trabalhar por eliminação .
.,

costumam"" costumaram. Eliminadas Q e g_.
tendem"" tendiam. Eliminada a Q.
está "" estava.

.,

Reaver é conjugado como o verbo HAVER
houve- reouve. Eliminada a alternativa c

são"" eram. Eliminada alternativaª·

+DICAS
1.MODOS
._

INDICATIVO: certeza

31. (AFR/SP- Agente F. isca I de Rendas- Nível
1 - 2002} No trecho NCom a nova lei, Pitta seria
obrigado a liquidar a fatura até o fina! de seu
governo ", o emprego do verbo no futuro do
pretérito indica:

2. TEMPOS

(A) hesitação.

A) Presente:

SUBJUNTIVO: dúvida
IMPERATIVO: ordem

do indicativo: indica ação que acontece no
momento da fala; hábito.

(8) dúvida
{C) possibilidade.

{0) obrigação.
(E) certeza.

do subjuntivo: indica hipótese, dúvida.
8)

Futuro:

.,

do presente do indicativo: ação futura certa
(amanhã)

._

do pretérito do indicativo: tempo condicional

._

do subjuntivo: ação futura duvidosa

Wt)IJ:f8i!M)Aiternativa "c": correta- O futuro do pretérito
do indicativo refere-se à ação condicional, ou seja, à
ação que indica possibilidade.
Não há verbo que indica hesitação. Dúvida é
subjuntivo; obrigação é imperativo; certeza é indicativo {presente e futuro do presente do indicativo).

C) Pretérito:

Perfeito do indicativo: ação concluída (ontem)
.,

Imperfeito do indicativo: ação prolongada, contínua

._

Mais-que-perfeito do indicativo: ação passada
em relação a outra ação também passada .

.,

Imperfeito do subjuntivo: tempo condicional

4.CETRO
32. (Cetro- Auditor Fiscal Tributário MunicipaiCampinas/SP) leia o trecho abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente às lacunas.

3. VOZES VERBAIS
A) Voz ativa: o sujeito pratica a ação.

~~
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Verbo
Todos os alunos ouviram aquela música.

~

Correlações de tempos verbais mais pedidas
em concursos.

~

presente do indicativo = presente do indicativo
ou presente do subjuntivo

~

pretérito perfeito do indicativo= pretérito mais-que-perfeito do indicativo ou pretérito imperfeito do indicativo

~

pretérito imperfeito do indicativo == pretérito
imperfeito do subjuntivo ou pretérito imperfeito
do indicativo

~

futuro do presente do indicativo= futuro do subjuntivo

•

futuro do pretérito do indicativo = pretérito
imperfeito do subjuntivo.

sujeito V.T.D. objeto direto
~

Para passar uma oração da voz ativa para a passiva, o objeto direto é obrigatório.

B) Voz passiva: o sujeito sofre a ação

Passiva Analítica: ~ER + PART!CfP!O
Aquela música foi ouvida por todos os alunos.

sujeito paciente ser+ partic. agente da passiva
Passiva Sintética: V.T.D{l) +SE= V.P. (sujeito)
Vende- se livro. V.P. sintética
V.T.D. +se= VP sujeito
Livro é vendido. V.P. analítica
C} Voz reflexiva: o sujeito pratica e sofre a ação.
Ele se feriu ontem à noite.

.. Dica - Seria {tempos condicionais: terminação do verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo
-se é futuro do pretérito do indicativo -ria).

Parte IV

Análise
sintática
Estudaremos, agora, a relação dos termos na oração. Fundamental estar atento à predicação verbal,
tópico mais exigido.

{A) Lugar e negação.
{B) Lugar e tempo.
(C) Modo e afirmação.

Q!JESTÕES FÁCEIS

(0) Tempo e tempo.

(E) Intensidade e dúvida.

1. VUNESP
Charge para a próxima questão.

Alternativa correta: letra "b" - Fazendo a pergunta correta: Acabo de limpar onde? Aí = lugar.
Ainda= já: tempo.
Alternativa "a"- Não nega.
Alternativa "c"- Não se pergunta como e não
afirma.

Alternativa "d"- Não se faz a pergunta quando?
Alternativa "e"- Não há relação de intensidade,
nem de dúvida.

02. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário - TJ
- SP/2012) Na passagem - Talvez sim, talvez não.
Abundance é definitivamente um livro ousado... o advérbio em destaque equivale a
(A) oportunamente,
tempo.

estabelecendo

relação

de

(B) decididamente, estabelecendo relação de afir~
mação.

(C) previsivelmente,
intensidade.

(Leila Lauar Sarmento e Douglas Tufano. Por~
tuguês. Volume Único)
01. (VUNESP - Agente Penitenciário - SP/2013)
Nos primeiro e segundo quadrinhos, estão em destaque dois advérbios: AÍ e AINDA.
Considerando que advérbio é a palavra que
modifica um verbo, um outro advérbio ou um adjetivo, expressando a circunstância em que determinado fato ocorre, assinale a alternativa que classifica,
correta e respectivamente, as circunstâncias expres~
sas por eles.

estabelecendo

relação

de

(D) possivelmente, estabelecendo relação de certeza.
(E) provavelmente,
dúvida.

estabelecendo

relação

de

Alternativa "b": correta - Definitivamente signifiça decididamente, de forma concludente; é uma
relação afirmativa.
Alternativa "'a"- É definida mente e não há re!a~
ção de tempo.

jn6'"'!
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Alternativa "c'' - Não há indícios de previsão
nem de intensidade.

Vendeu o livro (a)
por R$ 50,00

Preço

Porquanto?

Altemativa "d"- Afirma que é definitivamente
e possivelmente não denota certeza.

Formou-se em
medicina

Espedalidade

Em quê?

Olhe para frente
sempre

Destino ou
direção

Para onde?

Alternativa "e"- Não estabelece dúvida.
03. (Vunesp -Agente de Segurança Penitenciária- SP/2012) Assinale a alternativa cuja palavra em
destaque é uma preposição que estabelece, entre as
paiavras, relação de finalidade.
{A) ... continuem a matar no trânsito

Foi até o fim

I
I

Limite

Está sem paciência

Ausência, falta

Saiu do palco sob
muitos aplausos

Lugar conotativo (sentido figurado)

(B} ... número de mortes em acidentes de trânsito.
(C) ... a ineficácia do atual Código de Trânsito.
(0) ... vítimas fatais em ruas e avenidas.
(E) ... um dos caminhos para inibir as pessoas.

Alternativa "a"- Modo: como?
Alternativa "b" - Nem todas as preposições
indicam, obrigatoriamente, relações. Esse é um
caso. Podemos classificar como especificidade: de
quê?
Alternativa "c"- Posse: de quê?
Alternativa "d"- Lugar: onde?

Alternativa "e": correta
O Nota da autora: Questão de preposição (relação} e análise sintática (adjunto adverbial).
Para quê? Para inibir as pessoas o= finalidade.
lllo>

Dica- Relações da preposição:

04. (Vunesp - Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária- SP/2012) O termo destacado em Seu avô leva os quadrinhos bem a sério.- pode ser
trocado, sem alteração de sentido, por

IAI muito.

Caneta de Maria

Posse

De quem?

(B) pouco.

Verde perto

Lugar

De onde?

(C) bom.

Mesa de trabalho

Finalidade

Para que a mesa?

Morreu de felicidade

Causa

Morreu de quê?

Falava de amor

Assunto

Falava de quê?

Saiu com os
amigos

Companhia

Saiu com quem?

Sou de Ribeirão

lugar (origem)

De onde?

Bola de COUto

Matéria

De que é feita a
bola?

A música é de
Caetano Veloso

Autoria

De quem?

Alternativa "bn- pouco = advérbio (antônimo
de muito).

A escolha será
por sorteio

Modo ou conformidade

Como?

Alternativa "c"- bom= adjetivo (significa: bondoso, generoso, magnânimo, benévolo)

Andaremos a
cavalo

Meio

De quê?

IDI bastantes.
lEI muitos.
Alternativa "a": correta.
O Nota da autora: Questão de classes gramaticais, concordância e análise sintática (morfossintaxe).
Muito = advérbio de intensidade (significa: em
grande quantidade, bastante); bem = advérbio de
intensidade (significa: muito, bastante).

Alternativa "d"- bastantes=
~

Palmeiras jogou
contra Corinthians

Oposição

Contra quem?

Tomei um copo
de vinho

Conteúdo

De quê?

Adjetivo: que basta ou é suficiente.

Exemplo: Ele já me deu demonstrações bastantes de que gosta de você
~

I

Pronome indefinido: muito, numeroso.
Exemplo: Há bastantes mosquitos aqui.

!:

i

I
I

1337:

Análise sintática

Alternativa "e"- muitos= pronome indefinido.
05. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2010) Assinale a alternativa em que a colocação

(E) Eram dois grandes escritores, mas não se
davam bem./ Intelectuais estrangeiros dedicam-se a estudar o fenõmeno do futebol no
Brasil.

dos termos na frase foge da usual, tal como se observa
em ... do futebol de conchavos nada se aprende.

Alternativa "b": correta

(A) A mídia usa os ídolos para comover a população
com emoções fortes.
{B) A nação embarca num patriotismo desproporcional às vésperas de cada Copa.
(C) O futebol se amarrou à autoimagem do país para
sempre.
(D) Dos técnicos de futebol muito se fala.
(E) O surgimento consagradorde Pelé compensou o
trauma de 1950.

Alternativa "d": correta- Dos técnicos de futebol muito se fala. A colocação usual dos termos da
frase seria: fala-se muito dos técnicos de futebol, ou
seja, a oração não se inicia com o sujeito.
.... Dica- Bastaria eliminar as alternativas que se
iniciam com sujeito.
Alternativa "a" - A mídia (sujeito); verbo usar:
transitivo direto; para comover a população: adjunto
adverbial de finalidade.

Alternativa "b" - A nação (sujeito); verbo
embarcar: intransitivo.

Primeira frase: Mário Filho e Nelson Rodrigues =
sujeito composto - apresenta dois núcleos.
..

Segunda frase: Os comentaristas e os cronistas
mais velhos= sujeito composto- apresenta dois
núcleos: comentaristas, cronistas.

Alternativa "a" -Só a primeira frase apresenta
sujeito composto: Vargas e seus ministros. Segunda
frase: sujeito simples= o governo Vargas.
Alternativa "c" - Primeira frase: sujeito simples
= dois historiadores estrangeiros. Segunda frase:
suJeito simples= o mundo.
Alternativa "d"- Só a segunda frase apresenta
sujeito composto {o futebol-arte e o futebol-força).
Primeira frase: -a fase da autoafirmação por meio do
futebol.
Alternativa "e"- Primeira frase: sujeito simples
=dois grandes eScritores~ Segunda frase: sujeito simples= intelectuais estrangeiros.
07. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ ~
SP/2010) Assinale a alternativa em que a oração se

amarrar-se: transitivo indireto.

estrutura, sequencialmente, com as mesmas funções
sintáticas dos termos da oração: As artes nunca desperdiçam nosso tempo.

Alternativa "e"- O surgimento consagrador de
Pelé (sujeito); verbo compensar: transitivo direto.

(A) Os prazeres da vida não têm as mesmas relações
com o jogo?

Alternativa "c" - O futebol (sujeito); verbo

06. {Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/ 2010) Assinale a alternativa em que as duas
frases apresentam sujeito composto, como em ...
racionalidade e irracionalidade não são duas instâncias lado a lado, .. ,
(A) Vargas e seus ministros nao eram fãs de futebol.!
Mas o governo Vargas reinventou o Brasil, dando-lhe identidade cultural.
{B) Mario Filho e Nelson Rodrigues foram os grandes
CTO(listas do futebol./ Não se sentem à vontade
para, falar de futebol os comentaristas e os cronistas mais velhos.

(9

(B} O futebol me ensinou muito mais que os livros
de história.

(C) Os intelectuais sempre criticam os esportes.
(0) Projetamos sobre o futebol um gosto pela façanha.
(E) Os livros e as artes sempre são importantes.

Alternativa "c": correta

Dois historiadores estrangeiros não querem usar
o futebÔ~ para pregar nacionalismo./ O mundo
exalta os ídolos por unir beleza e eficácia.

{0) A fase de autoafirmação por meio do futebol já
passou./ Geram ainda muita polêmica o futebOl-arte e o futebol-força.

Alternativa ''a"
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Alternativa "d" -Inclusão e assunto.
Alternativa "e"- Condição e negação.
O.D.

negação

sujeito (da vida)

09. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2010) Assinale a alternativa em que a expressão
em destaque exerce ao mesmo tempo dupla função
sintática.

Alternativa "b"

(A) Todos sabem que admiro futebol.

*'

•

(B) O futebol ensina

belas lições ao autor.

(C) O professor d€cidiu

sujeito

0.1.

V.T.D.L

adj.adv.
Sujeito do verbo
intensidade elíptico ensinou

(E) Quantos prazeres da vida não têm a mesma relação com o jogo?

Alternativa "d"

V.T.D.

adj. adv.lugar

defendera tese.

(D) Pelé pensa rópido.

O.D.

Alternativa "d": correta

C.N.

Pelé pensa como? Rápido= adjunto adverbial de
modo.

Alternativa "e"

Pelé pensa'e é rápido= predicativo do sujeito.
livro~ e as

artes

sempre

>!o

lffiPortanteS

Alternativa "a'~- Objeto direto.

sujeito composto

adj. adv.
tempo

V.L.

predicativo do
sujeito

Alternativa "b".,. Objeto direto.

Os

Alternativa "c"- Objeto direto.
Alternativa "e"- Objeto direto.

08. (Vunesp -Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2010) A alternativa em que as duas expressões
em destaque exercem, no contexto frasal, a função
sintática de circunstância de tempo, é:
(A) Quando algumas pessoas que

só acompanham

meu trabalho cultural sabem que admiro futeboL..
{B) ... sugerem que os livros e as artes sempre
são importantes e nunca desperdiçam nosso
tempo...
(C) Como nas artes, na polftica ou na paquera, o
grande segredo mora no "timing".
(0) O futebol também me ensinou sobre a natu-

reza humana.
(E) Se 2 bilhões de pessoas param para ver a Copa
do Mundo, um observador cultural não pode
ficar indiferente a isso.

Alternativa "b": correta - As duas expressões
em destaque exercem no contexto, a função sintática temporal, através dos adjuntos adverbiais de
tempo, basta fazer a pergunta quando?

10. (Vunesp - Agente de Segurança Penitenciária- SP!2009) Em nPosteriormente, essa instituição

passou a se denominar Educanddrio Sampaio Vieira ... n
(Livres, anónimos e abandonados. Sociologia: ciência &
vida, ano f!, n. 7Z Adaptado), o advérbio Posteriormente
indica~~ e seu antónimo é~~- ."Os espaços da
frase devem ser preenchidos, correta e respectivamente, com
(A) modo ... antigamente
(B) tempo ... anteriormente
(C) afirmação ... concomitan'temente
(O) tempo ... após
(E) modo .. raramente

rlitl:·liii&i&
Alternativa "b": correta
._

Quando? Posteriormente = tempo. Eliminadas
alternativas a, c e e.

._

Antônimo: anteriormente. Eliminada alternativa d.

11. (Vunesp - Agente de Segurança Penitenciária - SP/2009) Na frase e atacou uma delas com
0

•••

Alternativa "a"- Quando: tempo; só: exclusão
=apenas.

Alternàtiva "c"- Comparação e alternância.

disposição. "{O caso da coxinha envenenada. Folha de
S.Paulo, 11.03.2009) - a preposição com forma uma
expressão indicativa de

Análise sintática
{A) conformidade.

mal cumpridas do país.- as duas expressões adver-

(B) comparação.

biais em destaque estabelecem, respectivamente,
relação de

(C) causa.
(D) modo.
(E) consequência.

(A) modo e tempo.
(8) intensidade e modo.

(C) modo e modo.
{O) intensidade e causa.

Alternativa "d": correta

(E) modo e causa.

O Nota da autora: Questão de preposição {relação) e análise sintática {adjunto adverbial).
Atacou uma delas como?"" Modo.

Alternativa "a" -Indica regra== conforme.
Alternativa "b"- Normalmente há verbo elíptico: Estudou como ele (estuda).
Alternativa "c"- Faz-se a pergunta por quê?
Alternativa "e"- Encaixa-se a locução de modo
que entre as orações.
12. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2008) Sobre a oração- ... a pobre anda humi-

Alternativa "b": correta - Tão: advérbio de
intensidade {tão, tanto); mal: advérbio de modo (mal,
bem).
Alternativa "a" - Tão não indica modo e mal
não indica tempo.

Alternativa "c" - Tão não indica modo e mal
não indica modo.
Alternativa "d"- Mal não indica-causa.
Alternativa "e" -Tão não indica modo e mal
não indica causa.

lhada demais.- afirma- se que

L

o sujeito é a expressao a pobre;

11.

o predicado é verbal;

!!!. o núcleo do predicado é o termo anda.
Está correto apenas o que se afirma em
{A) I.

{B) 11.

Texto:

Num governo, é o oposto de assistenciafismo, que
dá alguns trocados aos despossuldos, em fugar de
emprego e educação, que lhes devolveriam a dignidade. (lutar pelo bem comum, perseguindo e escancarando a verdade mesmo que contrarie giandes e vários
interesses.

{C) 111.

(D) I e 111.
{E) l!efll.

14. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2008) Assinale a alternativa em que, na primeira
coluna, está indicada, corretamente, a palavra a que
se refere o pronome lhes e, na segunda, um emprego
sintático semelhante do pronome.

Alternativa "a": correta
ai

Governo

A leitura dos contos era-lhe uma
atividade bem prazerosa.

núcleo, humilhada: predicativ-o do sujeito a
pobre e o verbo andar é um verbo de ligação.

b)

Assistencialismo

O cabeleireiro cortou-lhe os cabelos com navalha.

111. Errado. O núcleo do predicado nominal é o pre-

c)

Trocados

Foi-lhe bastante útil o exercido
sobre regência.

dl Despossufdos

Informaram-lhe com atraso os dias
de matrícula.

I.

Correto. A pobre: sujeito simples.

11. Errado. O predicado é nominal e possuí, como

dicativo.

..,.. Dica:
P.V. ==verbo (menos o de ligação)
P.N. ==verbo de ligação+ predicativo (núcleo}

e)

Emprego e edu- A namorada rasgou-lhe as cartas
cação
por ciúmes.

P.V.N."" verbo{+ verbo de ligação elíptico)+ predicativo

13. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2008) Em- ... está contida também nas leis tão

Alternativa "d": correta - Primeira coluna: despossuídos = objeto indireto do verbo dar. dar algo a
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alguém. Segunda coluna: lhe= objeto indireto da forma
verbal informaram (a alguém) lhe objeto indireto.

Alternativa "a" - governo: núcleo do adjunto
adverbial; lhe: complemento nominal (prazerosa a ele).
Alternativa "b" - assistencialismo: adjunto
adnominal; lhe: objeto indireto da ação verbal cortou
=os cabelos de alguém.

Alternativa "c" - trocados: núcleo do objeto
direto alguns trocados; lhe: complemento nominal.
Alternativa "e" - Rasgou suas cartas: adjunto

--

···"'"

--- ----·-

Alternativa "b" - O sujeito da expressão exclamativa: olha aqui, pessoal é a gente, da oração subsequente.
Alternativa "c"- Aposto é o termo que explica
ou esclarece um termo.
Alternativa "d"- Complemento nominal completa o sentido de uma palavra: substantivo, adjetivo,
ou advérbio e se liga a eles atl1avés da preposição.
Alternativa "e"- Objeto direto é cofnplemento
verbal: o mundo.

adnominal.

,. Dica- Sempre que o pronome LHE puder ser
substituído por pronome possessivo, terá função
de adjunto adnominal. Emprego e educação não são
adjuntos adnomlnais.
Charge:

Texto:
Da ambição se pode dizer que é uma força que, ao
contrário da liberdade, não termina onde a do outro
começa. O ambicioso não enxerga o cume nem quando
o atinge. O céu para ele não é o limite. Não é por outra
razão que os maiores desastres humanos foram gestados pela ambição sem (imites. Em contrapartida, os
mais espetaculares saltos intelectuais, científicos e políticos trazem a assinatura de homens e mulheres ambiciosos. {Veja, 01.03.2006)

16. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2007) Assinale a alternativa em que as palavras
em destaque exercem, respectivamente, as mesmas
funções sintáticas de humanos e a assinatura, em
destaque no trecho.
(A) Uma situação muito debatida diz respeito às
mulheres ambiciosas.
(B) É preciso ter uma visão sensata da ambição: não
é apenas ganhar dinheiro ou ficar famoso.

(C) Há ambiciosos compulsivos que se sentem ameaçados pela opinião dos outros.
(O) A ambição feminina pode ser considerada mais
ampla.

(Quina, Toda Mafalda)

15. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ SP/2008) No último quadrinho, a vírgula empregada
antes de pessoal se explica por separar, na oração, o
(A) vocativo.

(E) Não há razão alguma para acreditar que a ambição masculina seja maior que a feminina.

Alternativa "b": correta
.,

(B) sujeito.

(C) aposto.

•

os maiores desastres humanos: sujeito paciente.
Núcleo: desastres; humanos:adlunto adnominal.
científicos e políticos trazem a assinatura: trazer

é transitivo direto e a assinatura possui função

(0) complemento nominal.

sintática de objeto direto.

(E) objeto direto.

Alternativa b: - uma visão sensata: objeto direto.
Núcleo: visão; sensata: adjunto adnominal.

Alternativa "a": correta - Vocativo: termo de
chamamento, de invocação, e se caracteriza pela
entonação exclamativa.

•

ganhar dinheiro: ganhar é transitivo direto
e dinheiro possui função sintática de objeto

~-

I

I

Análíse sintática

Alternativa "a"- adjunto adnominal e complemento nominal.

(A) Até 2050 o acesso à água potável e aos alimentos
diminuirá.

Alternativa "c"- adjunto adnominal e adjunto
adnominal ou aposto especificativo.

{B) O impacto do aquecimento global atingirá

Alternativa "d" - sujeito e predicativo do
sujeito.

(0 Os fenômenos extremos também trarão impacto

Alternativa "e"- objeto direto e adjunto adnominal.

(D) Se houver Uma migração em massa de gente
doente, aí haverá um problema.

17. {Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2007) Assinale a alternativa em que as palavras em destaque exercem, respectivamente, a
mesma função sintática das expressões assinaladas
em: Os graduados apenas ocasionalmente exercem
a profissão.
(A)

Se aprendem pouco, a culpa é da fragilidade do
ensino básico.

(B} A interferência das corporações não passa de

uma

prática monopolista.
(C) Abrir e fechar cursos de "formação geral" é assunto

do MEC.
(0) O estudante de direito exercita preferencialmente
uma lógica rigorosa.
(E) Boas razões existirão sempre para o advogado
buscar conhecimento.

a

África severamente.
à saúde.

{E) São conflitantes as conclusões a respeito da
África.

Alternativa "e": correta - são genéricas: verbo
de ligação + predicativo do sujeito; São conflitantes:
verbo de ligação+ predicativo do sujeito.
Alternativa-"a"- Potável- adjunto adnominal
do sujeito.
Alternativa "b" - Global - adjunto adnominal
do substantivo sujeito.
Alternativa "c"- Extremos- adjunto adnominal
do sujeito.
Alternativa "d"- Doente- adjunto adnominal
do complemento nominal de gente doente.
19. (TJ- SP- Oficial de Justiça- TJ- SP/1999)
Não quero aparelhos

Alternativa "e": correta~ Os graduados e boas
razões ~ sujeito simples plur'a). Ocasionalmente e
sempre= advérbio temporal. A profissão e conhecimento~ objeto direto.
O Nota da autora: Fazer a análise sintática de
todos os vocábulos leva a uma perda de tempo
imensa. Indicamos que o candidato sempre escolha
um termo para trabalhá-lo nas alternativas. Vamos
iniciar pelp último termo para eliminarmos as outras
alternativas? A profissão: objeto direto.
Alternativa "a"- Básico: aposto especificativo
de ensino. Eliminada.

para nav~gar.
Ando naufragado,
Ando sem destino.
Pelo voo dos pássaros
quero me guiar...
(Jorge de Lima)

Os verbos destacados no poema classificam-se,
quanto à predicação, como:
(A) transitivo indireto_ verbo de ligação

Alternativa "b" - Monopolista: aposto especificativo de prática. Eliminada.

(B) transitivo indireto intransitivo

Alternativa "c" - Assunto: predicativo do
sujeito. Eliminada.

(D) transitivo direto_ verbo de ligação

Alternativa "d"- Conhecimento: objeto direto;
exercita: verbo transitivo direto. Eliminada.
18. (Vune!P- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
...:-SP/2007) Àssinale a alternativa em que o adjetivo
em destaque tem a mesma função predicativa do
adjetivo genéricas em - Previsões sobre desnutrição,
aumento de moléstias ligadas à água, como diarrefas,
são genéricas.

..

(C) transitiVO d1reto mtransitivo
/

(E) transitivo direto e indireto_ transitivo direto

Alternativa "d": correta
•

Quero algo: V.T.D. I aparelhos: O.D.
Eliminadas a e b.
Ando naufragado ~ estou naufragado: verbo de
ligação. Eliminadas c e e.

•

•
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Alternativa "d" -Intransitivo.

20. (TJ- SP- Oficial de Justiça- TJ- SP/1999)
Os jardins de corais do litoral da F/árida (EUA) estão
estressados. Esse foi c:. diagnóstico feito por biólogos
marinhos depois de analisarem pequenas manchas
brancas que estão infestando as formações de corais de
todas as cores. Essas manchas, causadas por bactérias,
são sintomas de stress. (Isto É, 1619198)

Com base no texto podemos constatar:

*'

•

{A) que o objeto direto do verbo analisar é pequenas
manchas brancas.
(8) que de corais

é adjunto adverbial.

{C) que sintomas de stress .é objeto indireto do
verbo ser.
(O) que da Flórida (EUA) é predicativo.
(E) que essas manchas é núcleo do sujeito.

Er!lMtEttn~:•
Alternativa "a": correta- Quem analisa, analisa
algo: V.T.O.
Alternativa "b"- Adjunto adnominal.
Alternativa "c"- Predicativo.

núcleo:

(*) Obs.: o verbo "ser" pode também ser intrMJsitivo quando seu significado se equivaler a "realizar-se", "ocorrer': acompanhado sempre de um adjunto
adverbial de tempo ou lugar.
Ex: A solenidade de formatura será no Centrai
Park.
Sujeito I verbo intransitivo I adjunto adverbial de
lugar
)>

Os verbos ser, estar, permanecer, ficar e continuar dassificar-se-ão como intransitivos quando
indicarem posição do sujeito em um dado lugar.

Ex: Os candidatos permanecem na sala pe provas.
Sujeito I verbo intransitivo I adjunto adverbial de
lugar
Em determinados contextos linguísticos, haverá
a possibilidade de os verbos transitivos e intransitivos ocup~rem o posto de verbo de ligação.
Ex: Aqui a menina vira um anjo.
aqui- adjunto àdverbial de lugar
a menina- sujeito

Alternativa "d"- Adjunto Adverbial de lugar.
Alternativa "e" adjunto adr.ominal.

Jll- Dica- Minuciosidades do verbo de ligação

manchas; essas:

2.FCC

vira- verbo transitivo direto
um anjo - objeto direto
O predicativo do sujeito também poderá ocorrer
com verbos intransitivos ou transitivos.
Ex: A aluna, atormentada, caminhava pela escola.

21. (FCC- Agente Penitenciário - BA/2010) " ...
que a natureza tinha seus próprios ritmos, alguns regulares e outros irregulares". (Marcelo Gleiser. Folha de S.
Paulo, Mais!, 23 de agosto de 2009, com adaptações)
A frase cujo verbo exige o mesmo tipo de comple~
menta que o grifado acima é:
{A) Nossa espécie, o Homo sapiens, apareceu em
torno de 200 mil anos atrás ...
(8) .•. que grandes migrações da África em direção à

Eurásia e à Oceania ocorriam já há 70 mil anos.
(C) Os perigos eram muitos ...
(0) ... se gotas caíam ritmicamente das folhas ...

(E) ... mostram uma enorme variedade de animais ...

Alternativa "e": correta -Verbos ter e mostrar
são transitivos diretos: algo.

Sujeito I predicativo I verbo intransitivo
Fonte: Disponfvef em www.portugues.com.br.

22. (FCC - Agente de Segurança Penitenciária
- PB/2008) "Quem acompanhou a trajetória dp Programa NacionafdoAfcoof..• H(O Estado de S. PaUlo, 82
Economia, 16 de março de 2008, com adaptações). O
verbo que exige o mesmo tipo de complemento que
o do grifado acima está na frase:
(A) •• .ninguém apostava no seu êxito imediato .•.
(8) .. .com que ele não contava em experiências ante-

riores do uso do álcool...
(C) .. .sabe de seus altos e baixos.
(O) .. .provocaram a queda das vendas desses vefcu/os
(E) .. .que se tornaram residuais.

Alternativa "a" -Intransitivo.
Alternativa "b"- Intransitivo.
Alternativa "c" -Intransitivo.*

Alternativa "d": correta - Acompanhar e provocar são transitivos diretos {algo) e exigem objeto
direto co~o complemento.

Análise sintática
Alternativa "a"- Transitivo indireto.
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4.UECE

Alternativa "b"- Transitivo indireto.
Alternativa "c"- Transitivo indireto.
Alternativa "e"- Verbo de ligação.

3.FUNRIO

24. (UECE- Agente Penitenciário- CE/2011) Analise as seguintes frases tiradas do texto "A falta que
nos move" (Vida Simples. Set 2011, p. 48-51)

I.

"a atriz fsis Valverde desabafouH.

11.

"diz a professora de mitologia Helenice Hartmann~.

23. (Funrio - Agente Penitenciário Federal/
2009) Chama-se adequação sintática a construção
coerente de períodos e orações, observadas as relações existentes entre seus termos e a sua organização. Qual o parágrafo dentre os abaixo transcritos
que preserva o princípio do paralelismo sintático,
segundo o qual quaisquer elementos da frase coordenados entre si devem apresentar estrutura gramatical similar?

lll. "sugere o filósofo francês André Comte- Spon-

(A) Aqui não pretendemos defender a ideia de mais
intervenção do Estado na economia ou que ele
volte a produzir aço em grande quantidade.

(O) 1,11 e 111.

(B) Aqui não pretendemos defender a ideia de que

o Estado intervenha mais na economia ou a
volta de uma produção de aço em grande quantidade.
(C) Aqui não pretendemos defender a ideia de que
o Estado intervenha mais na economia ou que
volte a produzir aço em grande quantidade.
(0) Aqui não pretendemos defender a ideia de que
a intervenção do Estado deva ser maior na economia ou uma produção de aço voltando a ter
quantidade.

(E) Aqui QãO pretendemos defender a ideia de um
Estado intervindo mais na economia ou que
ele volte à produção de aço em grande quantidade.

~
Alternativa "C": correta- Aqui (adjunto adverbial de lugar) não (adjunto adverbial de negação)
pretendemos (verbo transitivo direto} defender a
ideia (objeto direto oracional de pretendemos) de
que o Estado intervenha mais na economia ou que
volte a produzir aço em grande quantidade.
Alguns erros:
Alternativa "a"- a ideia de mais intervenção do
Estado.

Alternativa "b" - ou a volta de uma produção

ville".
Com base na estrutura sintática das frases, é correto dizer-se que há sujeito em
(A) r e Jl apenas.

(B) I e UI apenas.

(C) 11 e 111 apenas.

Alternativa "d": correta - Faz-se a pergunta
quem? ao verbo.
L

Sujeito: a atriz fsis Valverde.

11.

Sujeito: a professora de mitologia Helenice Hartma!1n.

111. Sujeito: o filósofo francês André Comte ~ Sponville.
25. (UECE - Agente Penitenciário - CE!2011} Na
sequência "avançar sinal vermelho, jogar lixo na rua,
furar fila, ignorar faixa de pedestre"(SILVA, Marcos
José Diniz. Diário do Nordeste. 25 set. 2011. Cad. 1, p.
3), o autor empregou somente verbos
(A) de ligação.
(8) transitivos diretos.
{C) transitivos indiretos.

(D) intransitivos.

Alternativa "b": correta - Avançar algo; jogar
algo; furar algo; ignorar algo.

Alternativa "a"- Não há predicativo.
..._Dica- Sem predicativo, não há verbo de ligação (não indica ação).
Alternativa "c"- Não exigem preposição.
Alternativa "d"- Exigem complementos.

de aço em grande quantidade.

Alternativa "d"- a intervenção do Estado deva
ser maior na economia ou uma produção de aço voltando a ter quantidade.
Alternativa "e"- um Estado intervindo mais na
economia.

S.FGR
26. (FGR - Agente de Segurança Penitenciária MGI2007) A partícula "SE" NÃO está classificada corretamente em:
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(A) O juiz zangou-se com tantas reclamações. {parte
integrante do verbo)
(B) localizaram-se as testemunhas todas. (pronome

apassivador)

(C) Cultiva-se muito mal o respeito pelo outro.
(índice de indeterminação do sujeito)
(0) Precisa-se de bons Agentes de Segurança Peni-

tenciários. {parte integrante do verbo)

antes mesmo que os reservatórios tivessem sua capacidade de oferta comprovada. O Brasil também bancou
financeiramente grande parte da gasoduto construído
no lado boliviano. (0 Globo, Editorial, 12/4/2009, com
adaptações).

28. (CESPE - Agente de Segurança Penitenciária
- ES/2009) Em "O país comprometeu-*", o pronome
"se" tem a função de sujeito indeterminado.
( ) Certo ( ) Errado

Alternativa correta: anulada por haver duas
respostas.
Alternativa "a"- Parte integrante do verbo. Verbos pronominais: arrepender-se, sentar-se, queixar-se, zangar-se, pentear-se, enganar-se etc.

Errado - Não, o "se" tem função pronominaL
Veja abaixo:

!f

Alternativa "b"- As testemunhas foram localizadas.
Alternativa "c" - O respeito é cultivado: pronome apassivador. ERRADA.
Alternativa "d"- Verbo transitivo indireto+ SE
=índice de indeterminação do sujeito. ERRADA.
27. {FGR -Agente de Segurança Penitenciária MG/2007) leia o trecho abaixo:

pr. pess. (pronominal pessoal)
L Indica que a ação do verbo afeta o sujeito da
frase: Maria vestiu-se em dois minutos: As ondas se
espalhavam pela praia;

3. Usado com verbos pronominais que expressam
mudança de estado, sentimento, ou movimento: O
abajur espatifou-se no chão: Ângela alegrou-se com as
visitas: Encaminhou-se à diretoria paro fazer a queixa;

ucom uma hora, nós conseguimos conter o tumulto
na cadeia, mas não tínhamos condições de adentrar no
prédio sem apagar o incêndio, sem o rescaldo e diminuir a quantidade de fumaça, que era enorme", justificou o delegado regional Luiz Carlos Chardouni.

4. Us. como parte integrante de certos verbos (p.ex.,
arrepender-se, suicidar-se, queixar~se); (fonte: Dicionário Aulete Digital)

O texto combinou vocábulos {grifados) bem precisos para colocar em evidência:

Q!JESTÕES MÉDIAS

{A) Verbo intran'sitivo e substantivo masculino.
(B) Verbo transitivo direto e substantivo masculino.

{C) Verbo regular e substantivo abstrato.
(D) Verbo intransitivo e substantivo concreto.

1. NÍVEL MÉDIO
1.1.FCC
01. (FCC TRT 4-2015 Técnico Judiciário) E havia

Alternativa "a": correta
O Nota da autora: Questão de análise sintática
e substantivo.
•

Adentrar: intransitivo seguido de adjunto adverbial de lugar. Eliminadas alternativas b e c.

O rescaldo: substantivo masculino e abstrato. Eliminada d.

uma gramótica ...

O verbo que possui o mesmo tipo de complemento que o verbo grifado acima está empregado
em:
(A) João só será definitivo ..
(8) Estão em toda parte.
(C)

6.CESPE

E não exigem nada.

(D) Eu sonho com um poema

(E) As pessoas atrapalham.

Trecho para a próxima questão.
O Brasil apostou alto na parceria firmada com
a Bolívia para o suprimento de gós. O país comprometeu-se a comprar um enorme volume do produto

Alternativa correta: letra ucu
-Havia= verbo transitivo direto; uma gramática
=objeto direto;

Análise sintática

-Exigem= verbo transitivo direto; nada-= objeto
direto.

(B) Dessa escolha da Assembleia Nacional nasceram
os museus.

(A) verbo de ligação+ predicativo do sujeito.

(C) Os bens dos aristocratas deviam ser considerados patrimônio de quem os 'tomou.

(B) intransitivo+ adjunto adverbial de lugar.

(D) Os parisienses revoltados arrebentaram as casas
dos nobres.

(D) transitivo indireto+ objeto indireto.

(E) intransitivo.
02. (FCC TRT 4 - 2015 Técnico Judiciário) ... ou
seja, como fornecedora de alimentos para o mercado
interno.

{E) Os museus, ao contrário do que se imagina, são
uma invenção moderna.

l~#lj}jM&
Alternativa correta: letra "c"

A relação estabelecida entre os termos constantes do segmento sublinhado acima está reproduzida
no segmento, também sublinhado, em:

1. O que deviam ser considerados? Os bens dos
aristocratas = sujeito;

{A) Nas cidades do Sul ...

2. Quem os tomou? Quem =sujeito.

(B) .. e a exposição de um certo verniz social ...
{C) •.. implicavam em moldar as mulheres de uma
determinada ~/asse.
(D) Nas imagens dos jornais das cidades do Sul ...

(E) Os altos preços do café no mercado externo ...

Alternativa cOrreta: letra "b"
- Em "fornecedora de alimentos" temos sentido
passivo: alimentos são fornecidos. Função sintática=
complemento nominal;
- Em "exposição de um certo verniz social" também há sentido passivo: um certo verniz social é
exposto. Função sintática"" coffiplemento nominal.

DICA
Termo preposicionado e ligado
tivo:

a um

substan-

-7 complemento nominal= sentido passivo;

-7 aqjunto adnominal =sentido ativo.
Vamos conferir as alternativas.
(A) Adjunto adverbial de lugar. Núcleo: cidades;
do Sul: adjunto adnominal.
(C} Objeto direto. Núcleo: mulheres; de uma
determinada classe: adjunto adnominal.
(D) Adjunto adverbial de lugar. Núcleo: imagens;
dos jornais: adjunto adnominal.

Perceba que na frase uAiguém tinha dúvida", o
sujeito é o pronome indefinido ualguém#. Segue o
mesmo raciocínio na segunda oração.

>

OBSERVAÇAO

Quando o sujeito é um pronome indefinido, não
será sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado
nunca apresenta pronome indefinido na oração.
Sujeito representado por esse pronome será sempre simples: Alguém viu o candidato? Ninguém viu o
candidato.
(A) 1. Predicativo do sujeito= apagar os vestígios
do pássaro (sujeito do verbo ser) não é justo (predicativo); 2. Apagar algo: os vestígios do passado =
objeto direto do verbo apagar.
(B) Ordem direta: os museus nasceram dessa
escolha. 1. Dessa escolha =objeto indireto (de algo};
2. Os museus= sujeito do verbo nasceram.

(D) 1. Sujeito; 2. Adjunto adnominal: arrebentaram (V.T.D.) as casas dos nobres (0.0.); núcleo: casas;
dos nobres= adjunto adnominal.
(E) 1. Sujeito; 2 Predicativo do sujeito.

04. {FCC - Técnic~ Judiciário - Area Administrativa- TRT 19/2014) A Amazônia tem também a
maior bacia fluvial do mundo ...
Nas frases transcritas, o verbo que exige o mesmo tipo de complemento do grifado acima está em:

(E)'·, O café possui preço = sentido ativo = A.A.

(A} ... a perd~ de ambientes naturais é maior numa
região ...

-----·----

(8) ... a maior parte está no Brasil ...

03. (FCC- Técnico Judiciário -Área Administrativa - TR'f-'3/2015) A frase em que ambos os elementos sublinhados exercem a função de núcleo do
sujeito é:

(A) Muitos acham que não é justo apagar os vestígios do passado.

(C) ... as florestas de várzea sofrem mais com a ocu-

pação humana.
(D) ... que levam direta ou indiretamente à perda de
hábitats ...
(E} ... que detém 69% da área coberta pela floresta.

•

'"
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Alternativa correta: letra "e" - O verbo ter é
transitivo direto no contexto (tem algo) e exige como

complemento o objeto direto (a maior bacia fluvial
do mundo); o verbo deter também é transitivo direto
(detém algo) e exige o objeto direto (69% da área).

Alternativa "a"- Verbo de ligação+ predicativo
do sujeito.
Alternativa "b"- Intransitivo + adjunto adver·

....,

bial de lugar.

Alternativa "c" - Intransitivo + adjunto adverbial de causa: por que sofre?
Alternativa "d" - Transitivo indireto + objeto
indireto.

05. (FCC- Técnico Judiciário - Área Administrativa- TRT 12/2013) ... di ma de intimidade que cria
laços de confiança e amizade para sempre.
O verbo que exige o mesmo tipo de complemento
que o verbo grifado acima está empregado em:
(A) Não impostava a voz, nem a pena.

(B) Talvez por isso nunca se esqueceu de um almoço
em Caeté ..

(C) Essa graça espontânea que a tudo dá gosto.
(0} Era um ser livre e iírico. ·

(E) Fugia da cilada sentimental, ou da emoção, pelo
atalho do senso de humor.

(B)' ... não obstante, que antes de começar a escrever. .. - o segmento se inicia por uma locução que
introduz sentido explicativo.
(C) ... para se tornar mais interesS'ãnte, lanÇa
declarações inesperadas e gratuitas. - a conjunção introduz noção de comparação entre
duas situações distintas, com oposição' çle sentido.
{0) ... como se a obra em si mesma já contivesse tudo
quanto é possível dizer... - o exemplo denota
noção de tempo.
(E) ... aqueles que escrevem, ou aqueles que leem,
ou aqueles que sentem, ou aqueles que compõem música ou que pintam ou que esculpem ..
- a conjunção que se repete une segmentos
semelhantes que exprimem equival~ncia de
conceitos.

Alternativa correta: letra "e"
O Nota da autora: Questão de análise sintática
e período composto.
Possuem equivalência de conceitos por possuírem função de sujeito. leia-se: aqueles que
escrevem, aqueles que leem, aqueles que sen~
tem, aqueles que compõem música ou que pintam ou que esculpem. Claro que subentendemos a função sintática e é importante notar que
todos praticam alguma ação. De qualquer forma,
por eliminação, chegar-se-ia à resposta.

Alternativa "a"- Há comparação entre falar de
vida e falar de literatura.
Alternativa correta: letra "a" - Cria algo ""'
verbo transitivo direto+ objeto direto {laços de confiança e amizade); não impostava algo"" V.T.D. + 0.0.
(a voz).
Alternativa "b"- nunca se esqueceu de algo =
verbo transitivo indireto+ objeto indireto.
Alternativa "c"- dá algo a algo= V.T.D.I. {gosto:
0.0.; a tudo: 0.!.).

Alternativa "d"- verbo de ligação+ predicativo
do sujeito.

Alternativa "e" - fugia de algo = verbo

transi~

tivo indireto+ objeto indireto.

06. {FCC- Técnico"Judiciário- Área Administra~
tiva- TRT 15/2013) Nos segmentos abaixo, a relação
sintático-semântica estabelecida entre as orações
está indicada corretamente em:
(A) Por isso prefiro falar mais de vida do que de
literatura.. - identifica~se uma condição no
exemplo.transcrito.

Alternativa "b" - Não obstante indica concessão, ideias opostas.

Alternativa "c"- Para indica finalidade.
Alternativa "d"- Como pode indicar comparação, causa, conformidade, mas nunca tempo.
07.. (FCC -Técnico Judiciário- AdministrativaTRT 1/2013) E como dizer que a cidade, ao fim, dei·
xara de corresponder à modernidade empenhada?
O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o verbo grifado acima está empregado
em:
(A) No Planalto Central, construíra a identidade
escultural do Brasil.
(B) Brasília[...] resultara em alguma decepção.

{C) Houve um sonho monumentaL..
(O) Nada superará a beleza.
(E) Filho de fazendeiros, fora o único ateu.e comu~
nista da família ..

Análise sintática
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11.

Alternativa "b": correta- Complemento verbal
nada mais é do que objeto direto ou objeto indireto.
Corresponder é transitivo indireto {corresponde a
algo); resultar é transitivo indireto também (resulta
em algo).
direto= a identidade: objeto direto.

Alte1nativa "c" - Errada. Haver é transitivo
direto= um sonho: objeto direto.

Alternativa "d" - Errada. Superar é transitivo
direto= a beleza: objeto direto

Alternativa "e"- Errada. Ser é verbo de ligação e não admite complemento, apenas predicativo
{termo que qualifica}.

08. (FCC - Técnico Judiciário - Administrativa TRT 18/2013) "... elas não contam com modelos de
gestão de carreíra..." O verbo que exige o mesmo
tipo de complemento que o verbo grifado acima
está empregado em:
(A) ... as empresas rejuvenescem seus quadros.
{8) ... que a emPresa trate de questões mais subs-

IV. lendas que provocavam a imaginação das crianAtende ao enunciado APENAS o que consta em
{A) l,llelll

(B) I, !I e IV.

(C) I e 111.
(D) 11 e IV.
(E) llleiV.

r&lHJMM+•
Alternativa "e": correta - Encontrar é transitivo
direto e exige como complemento o objeto direto.
Item "1": Intransitivo: o que surge, surge.
Item "li": Transitivo direto e indireto: contar algo
a alguém.
Item ""111": Transitivo direto com objeto direto:
construíram algo.
Item "IV": Transitivo direto: provoca algo; objeto

tantivas ..
(C) Algumas conclusões são preocupantes.
{D) A juniorização[. ..] compromete a qualidade da

gestão ...
. mas a planilha de custos fala mais alto.

Alternativa "b": correta - Quem conta, conta
com algo, o complemento exigido é objeto indireto.
Tratar: quem trata, trata de algo = verbo transitivo
indireto também.

Alternativa

111. .•. as lendas sobre os escravos que os construíram ..
ças ...

Alternativa "a"- Errada. Construir é transitivo

(E)

Esse costume de os mais velhos contarem casos
às crianças ...

~'a"

- Errada. Transitivo direto,

exige objeto di~eto.

Alternativa "c" - Errada. Verbo de ligação +
predicativo do sujeito. O predicativo não completa
verbo.

Alternativa "d" - Errada. Transitivo direto:

direto: a imaginação das crianças.
10. (FCC- Técnico do Seguro Sociai-INSS/2012)
Na frase O compositor dedicava inteiramente à criação musical os meses de verão, o termo sublinhado
exerce a mesma função sintática que o termo em
destaque na frase:
(A) A visão de mundo de uma geração mais jovem
teve influência central aqui.
(B) Intérpretes conhecidos e pesquisadores descobriram o compositor.

(C) Em vida, Ma h ler foi alvo de intensas polêmicas.
(D) Mahler empreendia longas caminhadas que lhe
proporcionaram inspiração para grandiosas sinfonias.

(E) Essas casinhas das alturas alpinas hoje se trans·
formaram em memoriais.

compromete algo.

Alternativa "e"- Errada. Intransitivo.
09. (FCC - Técnico Judiciário - Administrativa TRT 18/2013) "Em seus poemas encontramos o estilo
oral desses "casos", sem invencionices literárias ... " Os
verbos que exigem o mesmo tipo de complemento
que o grifado acima estão empregados nas seguintes frases:

l.

A cidade de Goiás [ ...J surgiu das povoações ...

Alternativa "a": correta - O verbo dedicar é
transitivo direto e indireto: os meses de verão= objeto
direto; à criação musical= objeto indireto. Na alternativa a, o verbo ter é transitivo direto e possui o termo
influência central como complemento =objeto direto.
Alternativa "b" -Sujeito.
Alternativa "c" -Adjunto adverbial de tempo
(quando foi alvo de intensas polêmicas?).

Alternativa "d" -Complemento nominal do
objeto direto inspiração (proporciona inspiração

{E) ... malefícios que poderiam estar a cada dobra
do rio ...

para algo}.
Alternativa "e" -Sujeito.
11. (FCC- TRT 6- Técnico Judiciário- Área Administrativa/2012) "... e favoreça os seus amores por
ela ... " O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em:

Alternativa "c": correta - Quem tem, tem algo
(verbo transitivo direto)- função (objeto direto).

adv:r~~~~:t:::~·~~- intransitivo- nas telas {adjunto
Alternativa "b" - verbo de ligação - sem fim

(A) Assiste com despeito aos sucessos dos homens ..

(predicativo do sujeito).

(B) A jovem é irmã de Hersé ...

Alternativa "'d"- intransitivo - de pagamento
(adjunto adverbial de finalidade).

(C) ... este espetáculo a corrói ...

Alternativa "e" - poderiam estar = estavam:
intransitivo- a cada dobra do rio (adjunto adverbial
de lugar).

(O} ... Palas Atena vai à morada da Inveja ...
(E) ... e ordena-lhe que ...

13. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 20/2011)

Alternativa "c"- Correta.
O Nota da autora: complemento do verbo são
o objeto direto e o objeto indireto. Precisa-se saber a
predicação de cada verbo.

Favorecer: verbo transitivo direto (quem favo-

nQuanto mais dependemos dos sites de busca... " A
mesma relação existente entre o verbo e seu complemento, grifados no segmento acima, está em:

(A) A internet produziu transformações espetacula·
res na sociedade na última década ...

rece, favorece algo)- objeto direto: os seus amores;

(B) É uma nova linha de investigação científica.

corroer: verbo transitivo direto (o que corrói, corrói

(C) ... se essas informações estão disponíveis no
Google, a dois toques do mouse?

alguém)- objeto direto: a.

Alternativa "a" - Errada. Assistir
indireto no sentido de ver: a algo.

é

transitivo

Alternativa "b"- Errada. Ser é verbo de ligação, portanto não possui complemento, mas sim
predicativo (termo que qualifica= irmã).
Alternativa "d" - Errada. Ir é intransitivo, não
exige complemento. O termo posposto possui função de adjunto adverbial de lugar.
Alternativa "e"- Errada. Ordenar é transitivo
direto e indireto. Cuidado! O termo explicito é o
objeto indireto (a alguém = lhe}. A oração subordinada substantiva objetiva direta não está explícita na
alternativa, por isso não pode ser a resposta.

(0) ... que necessita de uma memória mais potente.
(E) Ou um piano martelado por um músico de uma
nota só que, ao fim e ao cabo, vira um bumbo.

Alternativa "d": correta - Quem depende,
depende de algo""- verbo transitivo indireto+ objeto
indireto. Ass"1m como o verbo necessitar: quem
necessita, necessita de algo. De uma memória mais
potente: objeto indireto.
Alternativa "a" -transitivo direto.
Alternativa "b" -verbo de ligação.
Alternativa "c"- verbo de ligação.

12. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 23/ 2011} "As
roupas, acessórios, calçados e armas dos cangaceiros
não tinham função única". A mesma relação existente
entre o verbo e seu complemento, grifados acima, se
encontra na frase:

{A) O cangaço está nas telas de nossos maiores artistas ...

Alternativa "e"- verbo de ligação.
14. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 24/ 2011) "..
mais exportações agrfcolas (e minerais) pouco contribuem para o crescimento de longo prazo... " A mesma
relação entre o verbo e o complemento grifados
acima está em:

(B) A riqueza do fenômeno parece sem fim.

{A) ...o que resultou em uma proposição ...

(C) Essa característica do cangaceiro [ ...J mostra o
caráter arcaico do homem ...

(B) ...e mais agricultura é ruim do ponto de vista do
crescimento.

à graça

(C) ... pois provocam valorização cambial e pouca
expansão do emprego ..

(0) ... peças que servem de pagamento
alcançada.

Análise sintática

(D) Uma parte crescente das novidades tecnológicas
não está na indústria ..
(E)

..formando cadeias muito mais complexas do
que no passado ...

Conselho, de Chico Buarque. Dentre elas, aquela
cujo verbo exige o mesmo tipo de complemento que
o grifado acima é:
{A) Aja duas vezes antes de...
(B) ••• que a dor não passa.

Alternativa "a": correta- Contribuir e resultar
são transitivos indiretos e exigem objetos indiretos.
Contribui para algo e resulta em algo.

(C) Que eu lhe dou de graça.
(D} ... beboa tempestade.
{E) Espere sentado ...

Alternativa "b"- verbo de ligação.
Alternativa "c"- verbo transitivo direto.
Alternativa "d"- verbo intransitivo.
Alternativa "e"- verbo transitivo direto.

Alternativa "d": correta - Afobar é transitivo
direto (afoba alguém: a si- aqui, preposicionado);
beber é transitivo direto (bebe algo: a tempestade).
Alternativa "a"- Errada. Agir: intransitivo.

Texto para

~próxima

questão:

Futuros amantes
Não se afobe, não
Que nada é prajá
O amor não tem pressa
Ele pode esperar em silêncio
Num fundo de armário
Na posta-restante
Mílênios, milênios
No ar
E quem sabe, então
O Rio será
Alguma cidade submersà
Os escafandristas virão
Explorar sua casa
Seu quarto, suas coisas
Sua alma, desvãos
SábiOs em vão
T~ntarão decifrar
O eco de antigas palavras
Fragmentos de cartas, poemas
Mentiras, retratos
Vestígios de estranha civilização
Não se afobe, não
Que nada é pra já
Amores serão sempre amáveis
Futuros amantes, quiçá
Se amarão sem saber
Com o amor que eu um dia
Deixei pro você

Alternativa "b"- Errada. Passar: intransitivo.
Alternativa "c"- Errada. Dar: transitivo direto
e indireto.
Alternativa "e"- Errada. Esperar: intransitivo.
16. {FCC - TRT 9" Região - Técnico Judiciário Área Administrativa /2010) "Na França, o governo
duplicou a verba de publicidade ... u O verbo que
exige o mesmo tipo de complemento que está grifado acima se encontra em:
(A) ... quando o jornal é o símbolo e um dos últimos

redutos do jornalismo...
(B) Mas, para chegar ao auge...

(C) ... e também serve como fonte- em geral gratuita
- de informações.

a tormenta é tão
assustadora quanto nos Estados Unidos.

(0) Mas em nenhum outro lugar

(E) Vários jornais, mesmo bastante antigos e tradicio-

nais, fecharam suas portas.

Alternativa "e"- Correta.

O governo duplicou a verba. = Vários jornais
fecharam suas portas.
Sujeito V.T.D. 0.0. Sujeito V.T.D. O.D.

Alternativa "a"- verbo de ligação+ predicativo.
AlternatiVa "b"- intransitivo.
Altemativa "c"- intransitivo.
Alternativa "d"- verbo de ligação.

"

(Chico Buarque. www.chicobuarque.com.br)
17. {FCC- TRT - 12" Região- Técnico Judiciário

15. (FCC - TRT 8" Região - Técnico Judiciário Area Administrativa /2010) "Não se afobe. nãou ·

Observe as frases abaixo retiradas da canção Bom

- Area Administrativa /2010) "O projeto rendeu frutos". A mesma relação entre verbo e complemento,·
ambos grifados acima, se reproduz na frase:

•
,,•
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{A) , .. entre 2002 e 2007 o produto interno bruto cres-

1.2.CESPE

ceu a uma taxa de 4% ao ano.
(B) .. elas respondem, agora, por 28% da economia

Trecho para a questão.

nacional.
(C) Hoje, um em cada quatro brasileiros vive em cidades médias.
(0) ... esses municípios obtiveram melhores resultados

na preservação de seu tecido urbano.
(E) ... os investidores depararam com capitais estran-

guladas ...

Alternativa "d": correta - Render é transitivo
direto e exige o objeto direto como complemento
(frutos), como ocorre com o verbo obter (obtém algo)
=melhores resultados é objeto direto.
Alternativa "a"- intransitivo.
Alternativa "b"- transitivo indireto.
Alternativa "c"- intransitivo.
Alternativa "e"- transitivo indireto.
18. (FCC- Técnico Judi.ciário - TRT 22/ 2010) "..
que provocou conflitos em várias partes do mundo em
2008 ... "0 verbo que exige o mesmo tipo de complemento- grifados ambos acima- está em:
{A) ... e os estoques mundiais estão em nível bem
mais alto do que em 2008.
{B)

(... )Recentemente, a Defensoria Pública em Foz
do Iguaçu, por exemplo, obteve três decisões liminares garantindo o direito à saúde a três pessoas
por ela assistidas. Em todos os casos, a Defensoria
Pública fez intervenção judicial para-suprir a negativa ou a mó prestação do serviço público de

saúde na localidade.
Em um dos casos, atendeu uma gestante
com histórico de abortos decorrentes de doença
trombofílico e que necessitava de umq medicação
diária de alto custo. A medicação, única opção na
manutenção da gestação, havia sido negada pelo
município e pelo estado, o que colocava a gestante
em sério risco de sofrer mais um aborto. (... )
fnternet: <www.defensoriapublica.pr.gov.br>
(com adaptações).

19. {CESPE- Agente Administrativo- DPU/2016)
O sujeito da forma verbal "atendeu", que está elfptko, refere-se a "serviço público de saúde na locafidade".
( ) certo ( ) errado

Errado- Perceba que o sujeito de vários verbos

é a "Defensoria Pública". Acompanhe: Defensoria
Pública em Foz do Iguaçu obteve, fez e atendeu.

que não encontram atrativos no mercado
financeiro ...

Trecho para_o item.

(C) ... as cotações de alguns dos principais produtos

.. ) subiram muito nos últimos meses
(O) ... que foram às compras...

(E) ... que este ano sua produção de grãos será 38%

menor do que a de 2009.

Alternativa "b": correta -O verbo provocar é
transitivo direto e exige, como complemento, objeto
direto (conflitos). O mesmo ocorre com o verbo
encontrar: objeto direto= atrativos.

(... ) Com o passar do tempo, as mercadorias
se tomaram inconvenientes às transações comerciais, devido à oscilação de seu valor, pelo fato de
não serem fracionáveis e por serem 16 facilmente
perecíveis, o que não permitia o acúmulo de riquezas. Surgiram, então, no século VI/ a.C., as primeiras
moedas com caracterlsticas semelhantes às das
atuais: pequenas peças de metal com peso e valor
definidos e com a impressão do cunho oficial, isto é,
a marca de quem as emitiu e garante o seu valor.(... )

Internet: <www.bcb.gov.br>(com adaptações).

Alternativa ·~a"- verbo ligação.
Alternativa "c"- intransitivo.

20. {CESPE- Técnico Bancário- CEF/2014) O referente do sujeito da oração ~e garante o seu valor" é

Alternativa "d"- intransitivo.

"marca".

Alternativa "e" -verbo ligação.

( ) Certo ( ) Errado

Análise sintática

Errado - QÚem garante o seu valor? Sujeito:
quem (as emitiu).
Trecho para o item.
O monit'i:namento por" ima9ens há algum
tempo tem sjdo fonte de conflito entre patrões e
trabalhadores, da mesma forma que o controle

de emails e as escutas e gravações de ligações
telefônicas dos empregados. São questões que
a justiça trabalhista está aprendendo a contemporizar, já que influenciam a convivência no ambiente
de trabalho e dizem respeito à saúde do trabalhador.(.. .)

351

Ordem direta: qüem viu o pavio do destino aceso
-aposto espedficativo, pois não possui pontuação.

23. {CESPE-Agentede Polícia- DF/2013) O sujeito
da forma verbal "viu", em "Quem viu o pavio aceso
do destino?", é indeterminado, pois não se revela, no
texto, que '11 pratica a ação de ver.
( ) Certo

1
1

( )

Errado

Errado- Façamos a pergunta ao verbo para descobrirmos o sujeito: quem viu o pavio? A resposta é:
quem. Embora pareça muito estranho, é o correto.
Outro exemplo clássico de concurso: Quem saiu?
Sujeito: Quem.

Tecnologias de controle criarr. novas situações de dano moral. Internet: <www.tst.jus.
!!!>(com adaptações).

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.

-------------

21. {CESPE- Técnico Judiciário- Área Administrativa- TRT 17/2013) Identificam-se como referen-

Dependerá da adesão dos demais ministros o
êxito de um apelo feito pelo presidente do Suprem-;;
Tribunal Federal (STF), para que seja extinta a prdtica de esconder os nomes de investigados em
inquéritos criminais na mais alta corte do país. Ele
defende que o STF deve livrar~se do costume de manter identidades em segredo, ou estará contrariando
todos os esforços em busca de maior transparência.
Enfatizo o ministro que o bom senso recomenda a
mudança, mesmo que alguns dos integrantes do
Supremo defendam a manutenção do procedimento adotado em 2010. (.. .)(Zero Hora, 8/4/2013.

tes do sujeito elíptico da oração iniciada pela forma
verbal "São": "O monitoramento por imagens", "o
controle de emails" e "as escutas e gravações de ligações telefônicas do~ empregados".
( ) Certo ( ) Errado

Certo- Item bem fácil. Pergunta-se: o que são
questões que a justiça trabalhista está aprendendo?
"O monitoramento por imagens", "o controle de
emai!s" e "as escutas e gravações de ligações telefônicas dos empregados". Como os termos estão no
período anteposto ao verbo, sabemos que o s.ujeito
da oração é elíptico {ou desinencial, ou oculto). Se
estivesse na mesma oração, seria sujeito composto.

1

24. {CESPE- Técnico-Administração-MPU!2013)
A expressão "o êxito" exerce função sintática de complemento direto da forma verbal "Dependerá".
) Certo ( ) Errado

Trechos do texto de Sérgio Sampaio,
que constitui a letra de uma
música, para o próximo item.
Quem pode esCapar ileso
Do medo e do desatino
Quem viu o pavio aceso do destino?

22. (CESPE- Agente de Polícia- DF/2013) Os termos "Do medo", "do desatino" e "do destino'' exercem a mesma função sintática.
( ) Certo { ) Errado

Errado- do medo e do destino são complementos verbais do verbo escapar (transitivo indireto =
escapa de algo) e possuem função de objeto indireto. Do destino relaciona-se ao substantivo pavio.

Errado:
O Nota da autora: Para não errar, faça, sempre,
a pergunta ao verbo para encontrar o sujeito:
1)

O quê?- para coisa;

2)

Quem?- para pessoa.
Só depois, verifique a predicação verbal.
No texto: o que dependerá? O êxito {sujeito)
dependerá da adesão dos demais ministros.

Em relação às ideias e estruturas linguísticas
do trecho, julgue o item a seguir.
..) Seguiram~se outras instituições extrajudiciais
com funções semelhantes em setores localizados, como

Revisaço® - Língua Portuguesa • Duda Nogueira

as juntas de trabalho marítimo e o Conselho Nacional
do Trabalho, ambos de 1933. Somente com o advento
da Decreta-lei no 9.797 é que foi organizada a justiça do
trabalho como hoje ela funciona, integrada ao Poder
Judiciário. (Internet: www.trt10.ius.br, com adaptações).

25. (CESPE- Técnico Judiciário- Administrativa
- TRT 10/2013) Em useguiram·seu, o pronome useu
indica que o sujeito do período é indeterminado.

ras de vime, os meus castiçais acesos, e vinhos, o
meu siléncio e o meu amor, a minha insuportável
queda para a felicidade, o tédio, a insatisfação e a
melancolia. Uma caso com uma boa cozinha onde
se possa conversar sussurrando com o homem
amado, uma janela dando para o quintal, onde
eu possa ver as crianças correndo, crescendo, e o
tempo passando como sempre, inexorável eeterno.
(MIRANDA,Ana.ODia-Rio, 14ago. 1999).

( ) Certo ( ) Errado

26. {Cesgranrio- Técnico Previdenciário- INSS/
2005) Assinale a única oração sem sujeito.

Errado- Quem segue, segue algo: verbo transitivo direto+ se (pronome apassivador) =voz passiva
sintética. Sujeito simples:· outras instituições extrajudiciais.

(A) "A casa precisa ser natural/ {segundo parágrafo)
(B) uPredsamos nos sentir bem
{segundo parágrafo)

dentro dela,"

{C) "Há o sentimento de perda," (terceiro parágrafo)

1.3. CESGRANRIO

{D) "Mas assim é a vida." {terceiro parágrafo)
(E) "Procura-se uma casa ..." {último parágrafo)

Atenção! A questão refere-se ao texto abaixo.
Procuro-se umo coso
Admiro as pessoas que vivem a vida inteira no
mesma casa. Tenho almejado isso secretamente,
mas por uma fatalidade estou sempre mudando.
Quando me mudo para uma nova casa, tenho a
sensação de que vou ficar ali pro sempre. E é nesse
estado de espfrito que vivo nas casas.

A casa precisa ser natural, cair bem, como um
paletó cortado no alfaiate. Precisamos nos sentir
bem dentro dela, ainda mais agora, que as autoridades admitira_m a nossa cotidiana guerrinha civil.(... )
Estou de mudança. Mais uma vez, na minha
vfda, estou de mudança. A perspectiva da mudança
causa em mim sentimentos indefinidos, uma mistura de medo, euforia, excitação, coragem. Há o
sentimento de perda, claro, vou perder a minha
vista para as ilhas, para as chuvas que vêm do infinito, para a imensidão oceânica, vou perder o meu
jornaleiro, o Dinho, vou perder os meus porteiros a
quem tanto me afeiçoei, o seu Jonas, que lava meu
carro, o seu Expedito, o Pará, a escadaria que dá nas
figueiras seculares, o barulho do vento, a serena
ordem da minha biblioteca, o Corcovado, e tudo o
que construí pro sempre agora naufraga no irremissívef. Mas assim é a vida.
E tenho de decidir para onde me mudarei. Vou
botar um anúncio no jornal: Procura-se uma casa
com janelas, vizinhos discretos, clara e arejada,
com sol da manhã no pé da cama, um sótão de
onde se possa ver a lua em fevereiro (mas também
em agosto e dezembro), e as estrelas por uma clarabaia. Procura-se uma casa em que caibam os meus
livros, tantos e tão poucos, as minhas velhas cadei-

Alternativa "c": correta - Haver é impessoal,
pois pode ser substituído por existir.

.,._ Dica importantíssima - Há o sentimento
=oração sem sujeito -+ v.t.d objeto direto; Existe o
sentimento-+ intransitivo sujeim.
Alternativa "a" ~Sujeito: a casa.
Alternativa "b" -Sujeito simples e elíptico {ou
desinencial}: nós

Alternativa "d" -Sujeito: a vida.
Alternativa "e" -Sujeito paciente: uma casa~
.... Dica - Verbo transitivo direto (ou transitivo
direto e indireto)+ se =Voz passiva sintética e admite
plural.
Exemplos:
Procura-se uma casa= Uma casa é procurada.
Procuram-se algumas casas = Algumas casas
são procuradas.

1.4.ACP
Trechos para a próxima questão.

O Português em Debate
Será a lfngua portuguesa tão complexa a
ponto de enredar aqueles que se propõem a dominá-la? Diante do fiasco de alguns homens públicos,
profissionais em oratória, as pessoas comuns têm
alguma esperança de expressar-se com maior ela-

Análise sintática
reza e eficiéncia? As respostas a essas duas perguntas são, pela ordem, não e sim.(... )
No Brasil, a gramática da língua oral foi alvo~
um estudo pioneiro em 1969, quandoolinguista Nelson Rosso, da Universidade Federal da Bahia, desenvolveu o projeto Norma Urbana Culta (Nurc). (... )
E saudável manter distância de modismos /inquísticos, que logo viram vfcios, como o do chamado
ugerundismo': Não é que "vou estar enviando" seja
errado do ponto de vista gramatical. (... )
E af se chega a uma recomendação que to~o
cidadão vem ouvindo desde que se sentou pela
primeira vez nos bancos da escola: ler é indispensável para quem quer se expressar bem. E ler inclui
de Machado de -Assis e Graci/iano Ramos até um
bloq decente na internet (mas atenção: é preciso
ler de tudo - não uma coisa ou outra). Ler mostra
as infinitas possibilidades de expressão da lfngua,
enriquece o vocabulário (e o bom vocabulário é o
melhor amigo da precisão), ensina o leitor a organizar seu pensamento e ainda oferece a ele algo
de valor inestimável: conteúdo. Ter coisas interessantes e pertinentes a dizer é o primeiro passo para
falar ou escrever bem. (Jerônimo Teixeira e Daniela
Macedo. Texto adaptada da Revista Veja, 11 de
agosto de 2010).
27. (ACP- Escrivão de Polícia-;- RS/2010) Dentre os
segmentos abaixo relacionados, qual funciona como
complemento verbal?
(A) de alguns homens públicos.
(B) de expressar-se com· maior clareza e eficiência.
(C) de um estudo pioneiro em 1969.
(0) de m~dismos linguísticos.

l.S.IPAD
Texto 1
Usina Nuclear no NordeS;te

O Governo Federa/jd deixou claro que os planos da E/etrobras para o Nordeste não se resumem
à construção de novas hidrelétricas. E~ do
que se esperavct em cerca de três anos, o sistema deve
anunciar a construção da primeira usina nuclear
da Região, tendo as proximidades do Rio Slío Francisco como um dos maiores candidatos ao projeto,
segundo afirmou com exclusividade à coluna o presidente da Eletranuclear, Othon Luiz Pinheiro da Silva.
Nas palavras do executivo, a Chesf pode szr uma
parceira natural desse projeto. Mas essa intenção -já
que !"JÓO se tratam de estudos oficiais- só serd revelada no início de 2007, quando a estatal divulgará o
seu programa estratégica para os próximos dez anos.
Para se ter ideia do tamanho do negócio, os reatores
mais modernos da mundo, com potência de 1 mil
Megawatts, custam cerca de US$ 2 bilhões. A usina
de Angra I, por exemplo, dispõe de626 Megawatts.
No entanto, anteS de se levar adiante um
empreendimento desse porte, é preciso iniciar uma
polêmica discussão com os órgãos de defesa ao
meio ambiente, pois até os estudos de localização
dessas usinas só podem prosseguir com autorização do Conselho Nacional de Política Energética.
(... ) (CAMPOS, Bruna Siqueira. Folha de Pernambuco. Folha Econômica. p.2. (adaptado)

28. UPAO- Escrivão de Polícia- PE/2007) Aponte
a única expressão do texto que NÃO indica circuns~
tância temporal.

(E) de Machado de Assis e Graciliano Ramos até um
blog decente na internet.

(A) mais cedo

Alternativa "e": correta - Inclui algo = verbo
transitivo direto, logo o termo posposto possui função de objeto direto.

(D) no inicio de 2007

(B) em cerca de três anos
(C) primeira usina nuclear

(E) antes de se levar

Alt~rnativa ua"- adjunto adnominal.
Alternativa "b" - complemento nominal de
afguma esp~_rança {objeto direto).

Alternativa "c": correta - Possui função de
objeto direto do verbo anunciar.

Alternativa a"- Quando?
11

Alternativa "c"- complemento nominal de alvo
(predicativo do sujeito).

Alternativa "d"- complemento nominal de distância {objeto direto).

Alternativa "b"- Quando?
Alternativa "d"- Será revelada quando?
Alternativa "e"- Quando?

,,.•
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Alternativa "e"- objeto direto.

1.6.UFMT
29. (UFMT- Escrivão de Polícia- MT/2010) "Ouviram do lpiranga as margens plácidas de um povo
heroico o brado retumbante." A função sintática de
cada um dos termos grifados é, respectivamente:
{A) Núcleo do sujeito e objeto direto.
{B) Objeto direto e sujeito.
(C) Adjunto adverbial de lugar e sujeito.

1.8 CONSULPLAN
31. (Consulplan- Técnico Judiciário- Area Administrativa - TRE - MG/201S) "Todos os· ,partidos
recebem recursos do fundo partidário, acêsso aos
meios de comunicação (rádio e TV), e direito ao horário eleitoral durante as campanhas.". Quanto à tiansitividade, c verbo receber pode ser classificado como

(D) Sujeito e objeto indireto.

A) intransitivo.

(E) Substantivo e adjunto adnominal.

B)

Alternativa "a": correta - Tem-se aí um hipérbato: figura de sintaxe que consiste na inversão da
ordem das palavras na frase. Ordem direta: as margens plácidas do lpiranga ouviram o brado retumbante de um povo heroico.

D) transitivo direto e indireto.

transitivo direto.

C) transitivo indireto.

Sujeito: as margens plácidas do lpiranga; núcleo
margens. Eliminadas alternativas b, c e e.
•

Alternativa correta: letra "b"- Recebem algo
(recursos= objeto direto): verbo transitivo direto.

Alternativ~ "a"- O verbo intransitivo não exige
complemento.

Ouviram algo: o brado"" objeto direto. Eliminada d.

Alternativa "c"- O verbo receber não exige preposição {no contexto).

1.7. UEL

Alternativa "drt- Não possui dois comptementos.

Texto para a questão:.
32. (Consulplan- Técnico Judiciário -Area Admi-

Nesse contexto, o grau de complexidade de connistrativa- TSE/2012- adaptada) Assinale a palavra
dutas perpetradas por esses grupos, estruturados e · que, no texto, desempenhe função sintática idêntica
voltados à prática de crimes~ ocorrem de forma
à de marca (o segundo tem como marca indexadovelada, sob o manto e a aparência de uma pretensa
res monetários).
legalidade e~ normalmente, contam com a parA) amor (o primeiro é regido por valores como
ticipação de agentes públicos e políticos, impõe a
amor e lealdade)
utilização de técnicas especiais de investigação.
B) vinho (você ficará bem se levar um bom vinho)

30. (UEL COPS -Investigador de Polícia- PR/2010)
O termo "impõe" concorda com
(A) a prática de crimes.

C) bobagem (acha bobagem comprar)
O) caro (comprar um item mais caro)

(B) a aparência de uma pretensa legalidade.
(C) a participação de agentes públicos e políticos.
(D) o grau de complexidade.
(E) a utilização de técnicas especiais de investigação.

Alternativa "d": correta - A forma verbal
"impõe" concorda com o sujeito o grau de complexidade= impõe. ·

O Nota da autora: questão perigosa de análise
sintática pelo fato de as orações estarem em ordem
indireta.
Alternativa correta: letra "c"- Quanto à marca:
tem (algo - verbo transitivo direto) + indexadores
monetários (objeto direto) e eles são a marca= predicativo do objeto. Há verbo de ligação implícito.

Alternativa "b"- adjunto adverbiaL

Quanto à bobagem: acha (algo- verbo transitivo
direto)+ comprar (objeto direto- oração reduzida de
infinitivo) e comprar é uma bobagem= predicativo

Alternativa "c" -objeto indireto.

do objeto.

Alternativa "a"- complemento nominaL

Análise sintática·--------------Alternativa "a"- verbo "ser+ particípio" indicam voz passiva: por valores como amor e lealdade
possui função de agente da passiva. Mais: são quaisquer valores? Não. São valores como amor e lealdade
=aposto especificativo.
Alternativa "b" - levar algo (verbo transitivo
direto)+ um bom vinho: objeto direto.

Alternativa "d"- comprar algo (verbo transitivo
direto)+ um item mais caro"" objeto direto; núcleo:
item; um, caro: adjunto adnominal; mais: adjunto
adverbial de intensidade- intensifica "caro".

2. NiVEL SUPERIOR

2.1. FCC

as páginas...
O verbo que, no contexto, possui o mesmo tipo
de complemento do grifado acima está empregado
em:

i

(A) Lá viveu, também, Thomas Bernhard ...
(B) ... porque dilapidou {...) um número mil

vezes

maior de gênios ...
{C) •. .foi encontrado morto um homem ...
{0) ... a neve e o verde competem (...) para atrairturis~

tas ...
(E) A Áustria entrou para a história da inteligência ..

33. FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa - TRT 23/2016) E a própria espera do barulho (...)
despedaça o narrador.

O verbo que possui, no contexto, o mesmo tipo
de complemento do destacado acima está em:
(A) Por isso,

34. (FCC- Analista Judiciário- Area Administrativa- TRT 9/2015} Há um humor sombrio em todas

a cidade é o lugar da educação...

(B) ..• nas quais a oPressão viceja.

Alternativa correta: letra "b" - Há (algo) =
verbo transitivo direto; humor= objeto direto.
Na "b": dilapidou (algo)= verbo transitivo direto;
um número maior de gênios= objeto direto.
DICA

Não confunda com "Existe um humor", pois equi~

(C) ... anseia desesperadamente pelo silêncio.

vale a "Um humor eXiste": sujeito+ verbo intransitivo.

(D} ... hó uma evidente arbitrariedade ...

Alternativa "a" - Verbo intransitivo (viveu)
seguido de adjunto adverbial de lugar (lá).

(E) .•• fracassam todas as soluções possfveis.

AltE!rn.ativa correta: letra "d"
- Despedaça alguém = verbo transitivo direto +
objeto direto (o narrador);

-Há algo= verbo transitivo direto+ objeto direto
{uma arbitrariedade).
Mais: e a arbitrariedade é evidente= predicativo
do objeto direto.
OBSERVAÇÃO

A banca inseriu o predicativo entre o verbo e
complemento para confundir, óbvio.

Alternativa "a"- verbo de ligaçijo + predicativo
do sujeito.

Alternativa "b"- intransitivo.
Alternativa "c" - verbo transitivo indireto
(anseia por algo).
Alternativa "e" - Pegadinha! Sujeito: todas as
soluções possíveis; fracassam é verbo intransitivo. Se
não encontrar o sujeito e colocar a oração na ordem
direta, pode errar a questão.

Alternativa "c" - A oração está na voz passiva
-verbo ser+ particípio- e não possui objeto direto.
Um homem possui função.de sujeito.
Alternativa "d"- Verbo intransitivo seguido de
oração subordinada adverbial (para atrair turistas).
Alternativa "e"- Sentido de ser admitido, ingressar: verbo transitivo indireto seguido de objeto indireto.
35. (FCC -Analista Judiciário -Área Judiciária
- TRF 4/2014) Ambos os elementos sublinhados
são exemplos de uma mesma função sintática na
frase:

(A) Muitos desacreditaram de tais iniciativas.
(B) São atendidos jovens com idade entre 16 e 21
anos.
(C} Recebem atendimento multidisciplinar e acompanhamento jurídico.
(O) Vários jovens já concluíram os estudos e reorgaríizaram a vida.
(E) "Virando a página" é uma iniciativa que deveria
ser imitada por outras associações
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Alternativa correta: letra "d"
Vários

já

concluíram

os estudos

e

reorganizaram

a vida.

Adjunto adverbial

Verbo transitivo
direto

Objeto
direto

Conjunção coardenada aditiva

Verbo transitivo

Objeto
direto

jovens
sujeito

de tempo

direto

Alternativa "a"- sujeito e objeto indireto.

(C) ... eis o caminho que conduz à serena felicidade.

Alternativa "b" - sujeito paciente e aposto

(D) ... o homem constrói sua liberdade no tempo...

especificativo.

(E) ... há também um plano de realidade...

Alternativa "c" - verbo transitivo direto e
adjunto adnominal.

Alternativa "e"- predícativo do sujeito e agente

36. (FCC -Analista Judiciário- Area Administrativa- TRT 12/2013) problemas têm família grande

Alternativa correta: letra "c"- Resultar é transitivo indireto. Na ordem direta para não correr risco: O
valor atribuído resulta de tudo isso {de algo= objeto
indireto); o mesmo ocorre com conduzir (conduz a
algo): verbo transitivo indireto+ objeto indireto.

O verbo que, no contexto, exige o mesmo tipo
de complemento que o grifado na frase acima está
empregado em:

Alternativa "b"- Verbo de ligação+ predicativo
do sujeito.

da passiva.

(A) lá pra trás
(8)

não~

nada

maldito~ quem ...

Alternativa "a"- Verbo transitivo di~eto.

Alternativa "d"- Verbo transitivo direto.
Alternativa "e"- Verbo transitivo direto.

(C) a gente gostaria de ...

(0) ... quem olhar pra trás
(E) e aos domingos saem todos passear

tl~
Alternativa correta: letra "a" - O verbo ter
é transitivo direto (têm algo), assim como o verbo
haver (há algo) que é, também, impessoal: sentido
de existir.
Alternativa "b" -Verbo de ligação.
Alternativa "c"- Verbo transitivo indireto.
Alternativa "d"- Verbo intransitivo + adjunto
adverbial de lugar.
Alternativa "e" -Verbo intransitivo + adjunto
adverbial de tempo.
37. (FCC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRT 12/2013) De tudo isso resulta o valor atribuído
pela ética epicurista ao tempo ...
O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em:

38. (FCC- Analista Judiciário- AdministrativaTRT 9/2013) "... G/auber Rocha' transformaria, com
Deus e o Diabo na terra do sol, a história do cinema no
Brasil". O verbo que exige o mesmo tipo de comple-

mento que o grifado acima está empregado em:
(A) Aponte entre Cinema Novo e Tropicalismo ficaria
mais evidente...

(8) O Cinema Novo nasceu na virada da década
de 1950paraade 7960 ...

(C) Dois anos depois, o cineasta lançou Terra em
transe ...
(0) A grande audiência de TV entre nós é um fenômeno

novo.

(E) ... empresapaulistaquefa/iuem 195Z ..

Alternativa "c": correta - Transformar e lançar são transitivos direitos e exigem objetos diretos
como complementos: a história do cinema no Brasil e
Terra em transe, respectivamente.
Alternativa "a": Verbo de ligação.
Alternativa "b":J ntransitivo.

(A) ... desejo que [...] constitui imposição do meio
social em seu aparente progresso.

Alternativa "d": Verbo de ligação.

(B) O primeiro tipo é o prazer em repouso...

Alternativa "e": Intransitivo.

Análise sintática
··~----

39. (FCC- Analista Judiciário- Judiciária- TRT 18/
2013) "Algumas pessoas não~ uconsciéncian a
criatura alguma... NO verbo que exige o mesmo tipo

bém exige preposição é o da alternativa e, ou que é
intransitivo.
Alternativa "a"- Transitivo direto= sem prepo-

decomplemeóto que o verbo grifado acima está em:

sição.

(A) ... e que os "primitivos" africanos não lamentariam a terra natal e a família abandonadas à
força ...

sição.

(B) ... essa questão assume uma importância cen-

sição.

traL.
(C) ... as expressões vocais e faciais desses parentes

evolutivos próximos são semelhantes às nossas
próprias reações ...
(0) ... isso depende da definição escolhida.
(E) ... uma vez que a escravidão lhes assegurasse a
sobrevivência do ponto de vista físico.

Alternativa "e": correta- Atribuir é transitivo
direto e indireto no contexto: atribuir algo (consciência) a alguém (a criatura alguma). O mesmo ocorre
com assegurar: assegura algo (a sobrevivência) a
alguém (lhes). Os dois verbos exigem objeto direto e
objeto indireto como complementos.
Alternativa "a" - Transitivo direto = objeto

direto.
Alternativa "b" - Transitivo direto = objeto

direto.
Alternativa "c"- Verbo de ligação+ predicativo

do sujeito (semelhantes)
Alternativa "d" - Transitivo indireto = objeto

Alternativa "b"- Transitivo d_ireto =sem prepoAlternativa "c" -Transitivo direto= sem prepoAlternativa "d"- Transitivo direto= sem prepo~

sição.
41. (FCC - Promotor de Justiça - AP/2012) "'..
quando vierem as cheias... "O segmento em destaque

exerce na frase acima a mesma função sintática que
o elemento grifado exerce em:
(A) ... todos fogem diante dele ...
{B) ... as coisas do mundo sejam governadas
fortuna e por Deus ...

~

{C) ... mas deixa a nosso governo a outra metade ...
(0) ... sem poder contê-!Q minimamente ...
(E) ... só resta aos homens providenciar barreiras e
diques ...

mtUu?Ji'ta
Alternativa"a": corre\•ct-0 que vierem? As cheias
=sujeito. Quem foge diante deles? Todos:::: Sujeito.
Alternativa "b" - sejam governadas pela for-

tuna e por Deus ...
tica)

~

Agente da passiva (V.P. Analí-

indireto.

Alternativa "c" - quem deixa, deixa algo (a
outra metade) --+ Objeto Direto

40. (FCC - Analista Judiciário - Administrativa

Alternativa "d"- quem contém (no sentido de
segurar), contém algo {lo) .... Objeto Direto

- TRT 18~2013) "A dificuldade mais monumental[... ]

provinha dos desafios técnicos do projeto ... " O verbo

que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em;
{A) Ele inventou um guindaste capaz de ...
(B) ... os governantes da cidade italiana iniciavam
uma empreitada épica ...
(C) ... ele fazia seus projetos em código.

Alternativa "e"- restar (VTI regido pela preposição) NSó resta aos homens providenciar barreiras e
diques. o--+ Objeto Indireto
Atenção! ~providenciar barreiras e diques" é
sujeito e não objeto direto de Nrestau. É mais fácil
perceber isso quando colocamos a oração na ordem
direta. Veja:

•

'#

(D) Em' outra ocasião, armou uma farsa para ...

NProvidenc/ar barreiras e diques só resta aos
homens" .... o que resta aos homens?= providenciar

{E) O gênio de Brunelleschi residia em seu domínio
da dinâmica dos materiais ...

barreiras e diques (sujeito).
42. (FCC - Analista Judiciário - Area Administrativa - TRE /CE/2012) "... aquele que ~

Alternativa "e": correta - Perigosa a questão,
mas por eliminação chegaria à resposta: provém de
(lugar) e reside em (lugar). O único verbo qoe tam-

.-:•·

a utilidade de cada hora do dia". O verbo que exige

o mesmo tipo de complemento do verbo grifado ·
acima está em:
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(A) ... aquela que lhe proporciona a melhor relação

entre custos e benefícios.

(B) ... a adoção de uma atitude que nos impede
de ...
(C) Valéry investigou a realidade dessa questão nas

condições da vida moderna ...
(0) Diante de cada opção de utilização do tempo, a

pessoa delibera ...
(E) ... que ele se presta, portanto, à aplicação do cálculo econômico ..
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confronta com o vazio. O verbo que exige o mesmo
tipo de complemento que o grifado acima está
empregado em:
~

(A) Essa é a fantasia, ao mesmo tempo grandiosa e
hedionda, da clonagem.
(8) Grandiosa pelo poder que confere à ciência e aos
seus sacerdotes..
'
(C) Se o projeto original do ser humano correspondia à imagem e semelhança de Deus ...
{O) A era da religiosidade terminou no Ocidente ...
(E) O homem ocupa hoje o centro de sua própria
existência.

Alternativa "c": correta-. Maximiza a utilidade
de cada hora do dia: o que maximiza, maximiza algo

-verbo transitivo direto
Alternativa "a" - proporciona algo a alguém:
verbo transitivo direto e indireto.
Alternativa "b"- impede alguém de algo: verbo
transitivo direto e indireto.
Alternativa "c"- investiga algo: verbo transitivo
direto.

Alternativa ''d"- delibera: intransitivo.
Se voltasse ao texto, a predicação seria alte-

rada. Observe o trecho: ".. a pessoa delibera e
escolhe exatamente aquela que lhe proporciona
a melhor relação ... ". Deliberar, nesse caso, é transitivo direto, ou seja, teria mos duas respostas. Em
questões nas quais a banca já expõe o trecho, não
volte ao texto!

*;~t\m
Alternativa "b": correta -Questão um pouco
complicada, caso não voltasse ao texto, pois o sujeito
está no período anterior. Trabalhemos, primeiro, por
eliminação: Essa emancipação confronta alguém
(nos} com algo (com o vazio)- verbo transitivo direto
e indireto.
Alternativa "a'~- verbo de ligação.
Alternativa "b"- Voltando ao texto, encontra~
-se o sujeito: A fantasia é grandiosa pelo poder que
confere à ciência -confere algo (o poder) a alguém (à
ciência). Grande "peguinha": a fantasia confere poder
à ciência.
Alternativa "c"- verbo transitivo indireto.
Alternativa "d"- intransitivo.
Alternativa "e"- transitivo direto.

Alternativa "e" -Ele se presta a algo: verbo transitivo indireto.

Trecho para a questão seguinte.
(... )

O homem ocupa hoje o centro de sua própria
existência. Essa emancipação nos confronta com
o vazio. Não há Ninguém lá, de onde esperávamos
que um Pai se manifestasse para dizer o que deseja
de seus filhos. Não fomos feitos para corresponder
à imagem e semelhança de Deus nenhum. Trata-se
agora de reproduzir a imagem e semelhança de
nós mesmos. Essa é a fantasia, ao mesmo tempo
grandiosa e hedionda, da clonagem. Grandiosa
pelo poder que confere à ciência e aos seus sacerdotes, supostaniente capazes de abolir o acaso e a
indeterminação da vida. Hedionda- pelas mesmas
razões. (Trecho adaptado de Maria Rita Keh/. 18
crônicas e mais algumas. S. Paulo, Boitempo, 2011,
p.109-JO)

43. (Analista Judiciário - Execução de Mandados
- TRF 2 3 região/2012- FCC) Essa emancipação nos

44. (Analista Judiciário - Area Judiciária TRE/
PE 2011 - FCC) O termo sublinhado em "Sabe-se
quão barbaramente os ingleses subjugaram os hindus" exerce a função de ___ ,. a mesma função
sintática que é exercida por ___ na frase "Cometeram-se incontáveis violéncias contra os hindus~. Preenchem corretamente as lacunas do enunciado acima,
respectivamente:
(A) objeto direto- os hindus.
(B) sujeito~os hindus
(C) sujeito~ violências

(0) agente da passiva- os hindus
{E) agente da passiva- violências

Alternativa "c": correta - Os ingleses subjugaram os hindus "' quem sUbjugaram? Os ingleses:
sujeito. Eliminadas alternativas a, de e.
Cometeram-se incontáveis violências= voz passiva sintética (V.T.D +SE). Transpondo para a passiva

Análise sintática
analítica para se certificar da concordância: incontáveis violências foram cometidas. Incontáveis violências: sujeito. Núcleo = violência. Eliminada alternativa b.
45. {FCC- TRT 23- Analista Judiciário/2011) "Destes proviriam as pistas que indicariam o caminho ... " O

verbo empregado no texto que exige o mesmo tipo
de complemento que o grifado acima está também
grifado em:
(A) ... a principal tarefa do historiador consistia em

estudar possibilidades de mudança sociaL
(B) Os caminhos institudonalizados escondiam os

figurantes mudos e sua fala.
(C)

Enfatizava o provisório, a diversidade, a fim de
documentar novos sujeitos ...

(D) ... sociabilidades, experiências de vida, que por

sua vez traduzissem necessidades sociais.
(E) Era engajado o seu modo de escrever história.

Alternativa "a"- Correta.
O Nota da aut~>ra: Muito cuidado, pois a oração
encontra-se na ordem inversa.

As pistas (sujeito) que indicariam o caminho pro~
viriam {verbo transitivo indireto) destes (objeto
indireto). Na alternativa a, temos: a principal tarefa
do historiador (sujeito) consistia (verbo transitivo
indireto) em estudar... (objeto indireto).
Alt~rnativa "b"- Esconder é transitivo direto; os

figurantes ,mudos e sua fala= objeto direto.
Alternativa "c"- Enfatizar é transitivo direto; a
diversidade (sujeito) enfatizava o provisório= objeto
direto.
Alternativa "d" - Traduzissem é transitivo
direto; necessidades sociais= objeto direto.
Alternativa "e" -,Era é verbo de ligação. O seu
modo de escrever a história (sujeito) era engajado
(predicativo do sujeito).
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uma época, um condomínio em que as ideias se desligam e flutuam soltas.
Fala-se comumente em influências na obra deste
ou daquele autor. O termo, com o tempo, perdeu contamo pejorativo. Quem não tem influências, quem não
se abeberou em alguém? Literatura é um organismo
vivo que não cessa de recebi~' subsídios. Felízes os que,
contribuindo com essa coisd inquietante que é escrever,
revigoram-lhe o lastro. Eles se realizam em termos de
criação artística e contribuem, com sua experiência e
suas descobertas, para que outros cheguem e deitem
ali, também, o seu fardo. (... )(Hélio Pólvora. Graci/iano,
Machado, Drummond & Outros. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975,pp. 37-38}

A respeito do trecho, é INCORRETO o que se
afirma em:
(A) Servem de impulso à primeira largada, (... ) incorporam-se à literatura como conquista de uma
época.. 7 Os segmentos grifados exercem a

mesma função sintática, em seus respectivos
perfodos.
(B) ... um condomínio em que as ideias se desligam e
flutuam soltas 7 Na frase acima, a noçào de condomínio pressupõe um conjunto de autores que

deixaram o testemunho de sua maneira de ver
e de sentir o mundo, característica de deter_mínada época.
(C) Há uma rotina de ideias a que não escapa sequer o
escritororigina/7 Uma nova redaçào, sem altera-

ção do sentido original da frase acima, está em:
Nem mesmo o escritor original escapa a uma
rotina de ideias.
(D) . _. e quem escreve ficção vai beber sempre na
mesma aguada ... 7 O sentido da afirmativa

acima é retomado na questão colocada no 2°
parágrafo: quem não se abeberou em alguém?
(E) Dostoievski, Faulkner. Kafka deflagraram muitos
contemporâneos, graças à sua força extraordinária
de gravitação 7 Observa-se entre as orações do

período acima relação sintática de consequéncia
e sua causa imediata, respectivamente.

46. (FCC- Analista Judiciário- Área Judiciária-

TRT- 8" Região/2010)
Há uma rotina de ideias a que não escapa sequer
o escritor original. Os grandes temas, os temas universais, reduzem-se a uma contagem nos dedos- e quem
escreve ficção vai beber sempre na mesma aguada.
Um ficcionista puxa outro. Dostoievski, Faulkner. Kafka
deflagraram muitos contemporâneos, graças à sua
força extraordinária de gravitação. Servem de impulso
à primeira largada, seus modos de dizer e maneira de
ver e sentir o mundo deixam de ser propriedade privada, incorporam-se à literatura como conquista de

Alternativa "a": correta - à primeira largada
é complemento nominal de impulso; à literatura é
objeto indireto de incorporam-se. Assim sendo, não
exercem a mesma função sintática.
Alternativa "b"- Sim, um conjunto de autores
que deixaram o testemunho.
Alternativa"("- não escapa sequer o escritor original= Nem mesmo o escritor original escapa.
Alternativa "d"- Referem-se ao mesmo campo
semântico.
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Alternativa "e" - Dostoievski, Faulkner, Kafka
deflagraram muitos contemporâneos por quê? (consequência)
graças à sua força extraordindria de gravitação =
causa

Duda No~ueir~

órgãos estatais vigiavam; advém de algo (dos preceitos morais}: objeto indireto.
Alternativa "e"- ulivre" modifica o verbo com·
parecer (advérbio de modo: livremente) e "conscientemente" exerce a mesma função= comparece livre
e conscientemente.

2.2.CESPE
47. (Cespe- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRE- MT/2015- adaptada} Considerando os aspectos linguísticos, assinale a opção correta.
A) Os verbos impor (preceitos morais que impõem a
necessidade de contenção dos vícios eleitorais) e
dispor (é a melhor arma de que dispõe o eleitor)
.recebem a mesma classificação no que se refere
à transitividade.

8) O termo "a legitima expectativa" (surge a legítima
expectativa) e a oração "aguardar até o dia da
votação" (não seria razoável aguardar até o dia
da votação) desempenham a mesma função sintática.
C) O termo "dúvida" (Não há dúvida de que o voto é
a melhor arma de que dispõe o eleitor) exerce a
função de sujeito na oração em que ocorre.
DJ Os termos "por órgãos estatais" (vigiada por eles
próprios e por órgãos estatais) e "dos preceitos
morais" (tal atribuição fiscal!zatória advém dos
preceitos morais) exercem a função de complemento verbal nos perfodos em que ocorrem.
E) Em ~Não é à toa que se utiliza a denominação
eleitor-cidadão, de caráter dúplice, quando se
percebe que, por um lado, chama-se de eleitor
aquele que comparece livre e conscientemente às urnas para registrar seu voto, e, por
outro lado, chama-se de cidadão aquele que
tem o poder-dever de fiscalizar as eleições.", as
palavras "livre" e "conscientemente" modificam,
respectivamente, ~eleitor" e ~comparece".

Alternativa correta: letra "b"- Exercem função
de sujeito: o que surge? A legítima expectativa; o que
não seria razoável? Aguardar até o dia da votação=
sujeito oracional (possui verbo).
Alternativa "a" -Impor é transitivo direto (impor
algo = sem preposição); dispor é transitivo indireto
(dispõe de algo= com preposição).

Trechos para a questão.
No Brasil, pode-se considerar marco da história
da assistênda jurídica, ou justiça gratuita, a própria
colonização do país, ainda no século XVI. O surgimento de lides provenientes das inúmeras formas
de relação jurfdica então existentes - e o chamamento da jurisdição para resolver essas contendas
- jó dava início a situações em que constantemente
as partes se viam impossibilitadas de arcar com os
possíveis custos judiciais das demandas. (. .. )
Em 1988, a Carta Cidadã ampliou 'o escopo da
assistência judicidria ao empregar o termo assistência jurídica integral e gratuita, que é mais abrangente e que abarca o termo usado anteriormente,
restrito apenas à assistência de demanda judicial já
proposta ou a ser interposta. O termo atual tam·
bém engfoba atos jurídicos extrajudiciais, aconselhamento jurídico, patrocfnio da causa, além de
ações coletivas e mediação.
Hoje, portanto, afguém que se vê incapaz de
arcar com os custos que uma lide judiciaf impõe,
mas necessita da imediata prestação jurisdicional,
pode, mediante simples afirmativa, postular as
benesses dessa prerrogativa, garantida pela Constituição Federal vigente.
Uma história para a gratuidade jurídica no Brasif. Internet: (com adaptações).

48. {CESPE- DPU/2016) Os elementos "já", ''atual" e
"Hoje" desempenham a mesma função sintática nas
orações em que ocorrem.
( ) certo { ) errado

Errado - Se não voltar ao texto, erra.
mente o que pretende a banca.

t

exata-

-já= agora: adjunto adverbial de tempo;

Alternativa nc" - O verbo haver é impessoal
- sentido de existir- e #dúvida" possui função de
objeto direto (há algo).

• o termo atual engloba = o que engloba? O
termo atual: sujeito; núdeo: termo; atual: adjunto
adnominal;

Alternativa "d" - (era) vigiada por órgãos estatais= agente da passiva; na voz ativa: eles próprios e

- hoje = quando alguém se vê incapaz? Hoje:
adjunto adverbial de tempo.
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O item está incorreto pelo fato de haver um
adjunto adnominal (atual) entre os adjuntos adverbiais {já, hoje).

Trecho para responder à questão.
No Brasil, pode-se considerar marco da história
da assistência jurídica, ou justiça gratuita, a própria
colonização do país, ainda no século XVI. O surgimento de lides provenientes das inúmeras formas
de relação jurídica então existentes ~ e o chamamento da jurisdição para resolver essas contendas
- jd dava início a situações em que constante:
mente as partes se viam impossibilitadas de arcar
com os possíveis custos judiciais das demandas. A
partir de então, a chamada assist~ncia judiciária
praticamente evoluiu junto com o direito pátrio.
Sua importdncia atravessou os séculos, e ela passou a ser garantida nas cartas constitucionais.(...)
Uma história para a gratuidade jurídica no Brasil. Internet: (com adaptações).

Amaral Júnior' (Amadeu Amaral Júnior, em estado de
desemprego, aceita esmolas, donativos, roupa velha,
pão dormido. Também aceita trabalho), o que justifica o emprego da forma verbal ~aceita" na terceira
pessoa do singular.
( ) certo ( ) errado

Certo -Amadeu Amaral Júnior é sujeito simples
de "aceita esmolas". Como "aceita trabalho" está
em outra oração, o sujeito é eliptico, desinencial ou
implícito e se refere a Amadeu Amaral Júnior.
51. {CESPE
Analista
Administrativo
FUNPRESP/2016) A supressão da partfcula "se", em

"espalhou-se" (A notícia espalhou-se rapidamente),
prejudicaria a correção gramatical do texto e seu
sentido original.
( ) certo { ) errado

HtütVJjU.
Certo

49. (CESPE- DPU/2016) O pronome "Sua" delimita

o significado do substantivo "importância", funcionando, na oração em que ocorre, como urn termo
acessório.
{ ) certo ( ) errado

Certo- Delimita o significado de "importância"
por indicar posse: importância de quê? Da assistênda
judiciária.

O Nota da autora: Questão de verbo {vozes ver~

bais) e análise sintática.
O "se" é pronome apassivador e indica que oração está na voz passiva sintética; o verbo é transitivo
direto {espalhou algo). Transpondo para a passiva
analítica, temos certeza de que Ha noticia" possui
função de sujeito paciente: A notícia foi espalhada
rapidamente. Sendo assim, a supressão alteraria o
sentido original, embora não prejudique a correção
,
gramatical.

Trata-se de termo acessório. Como saber?
1. O que atravessou os séculos? Sua importância: importância é o núcleo do sujeito e sua é
adjunto adnominal, ou seja, é urn termo acessório.
2. Entenda os termos das orações:
Termos essenciais: sujeito e predicado.
Termos integrantes: complementos verbais

(objeto direto, indireto), complemento nominal
e agente da passiva.
Termos acessórios: adjunto
adjunto adnominal e aposto.

-

adverbial,

O vocativo não pertence ao sujeito nem ao
predicado por ser um termo que serve para cha~
mar, invocar ou interpelar um ouvinte real ou
hipotético.

50, {CESPE
Analista
Administrativo
FUNPRE5P/2016} O sujeito da oração 'também

aceita trabalho' está elíptico e se refere a 'Amadeu

52. (CESPE - Analista do Seguro Social - INSS
2016) Em
Sr. Dr. Estêvão Soares levou a sua

uo

amabilidade ao p-onto de pedir a comédia para
ler segunda vez", o termo introduzido pela preposição "para" exerce a função de complemento do
verbo spedir".
( ) certo { ) errado

Errado -O verbo pedir é transitivo direto {pediu
algo) e "a comédia« possui função de objeto diretocomplementa o verbo; para ler segunda vez é oração
subordinada adverbial final reduzida {sem conjunção) de infinitivo. Isso significa que não é comple~
mento do verbo.
53, (CESPE ~ Analista do Seguro Social - INSS
2016) Em "Consta-nos que o autor, solicitado por

seus numerosos amigos, leu há dias a comé- ·
dia em casa do Sr. Dr. Estêvão Soares", o vocá~

..

...;;•·

•

"
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conexos - geralmente de caráter transnacionaf
- com a criminalidade e a violência. Esses fatores
ameaçam a soberania nacional e afetam a estru·
tu ra social e econômica interna, deve'ndo o qovefno
adotar uma postura firme de combate ao tráfico
de drogas, articulando-se internamente e com a
sociedade de forma a aperfeiçoar e oti~izar seus
mecanismos de prevenção e repressão e garantir o
envolvimento e a aprovação dos cidadãos.

bulo Nque" classifica-secamo conjunção e introduz o
sujeito da oração Tonsta-nos".
{ ) certo
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( ) errado

Certo
O Nota da autora: Questão de análise sintática
e período composto.

t necessário dividir as orações.

(Internet: <www.direitosh.umanos.usp.br>)
Consta-nos
Consta a alguém V.T.I.

que o autor leu há dias a
comédia em casa do Sr. Dr.
Estêvão Soares.
sujeito ora dona! (possui
verbo)

55. {Cespe -

Agente de Polícia Federal -

DPF/2014) O referente do sujeito da oração ~articu
lando-se internamente e com a sociedade", que está
elíptico no texto, é "o governo".

O que consta?

( ) Certo ( ) Errado

- mtegrante por ligar a oraçao prmCJconjunçao
pal à oração subordinada subjetiva. Dica: conta-nos
t

isto.

Certo- Na ordem direta:
O governo (sujeito) deve adotar uma postura ..

Trecho para o item.

O governo {sujeito) articula-se internamente e

· (. ..) ErÍ1 ri7eio a esse CénâdO, fOi elàborGdo o
com a sociedade.
texto constitucional, que, desde então, recebeu a
denominação de Constituição Cidadã. O art. 14
desse texto confere ênfase à titularidade do poder
Trecho para o próximo item.
para ressaltar que "A soberania popular é exercida
pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
.) Não há como ter certeza de quem sejam, de
com valor igual a todos", deixando transparecer
que sejam "realmente" como ~ descrevem, ou de
que a intenção da Lei Maior é fazer que o povo
saber se existe uma pessoa "real" por trás da perexerça efetivamente o seu direito de participar da ·
sono online. A persona online é uma máscara para
formação da vontade política.
uma multiplicidade de pessoas? A pessoa "real"
Fernando Marques Só. Desaprovação das
com quem converso possui e manipula mais percontas de campanha do candidato - avanço da
sonos no computador, ou estou simplesmente me
legislação para as eleições de 2014. In: Estudos Eleirelacionando com uma entidade digitalizada que
torais. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral. Vol. 9,
não representa pessoa "real" qlguma?
0. 2, 2014, p. 52-3./nternet: <www.tse.jus.br>(com
Slavoj Zizek.ldentidades vazias. Internet:
adaptações).
<http://slavoj-zizek.blogspot.com.br>{com
adaptações).
54. (Cespe - Analista Judiciário - Área Judiciá0

ria- TRE-G0/2015) A forma verbal "deixando transparecerN retoma o sujeito "O art. 14 desse texto".

56. {CESPE - Analista Judiciário - Área Administrativa- STF/2013) O termo ~se" exerce função de
pronome apassivador da forma verbal "descrevem".

Certo- Paralelismo sintático:
O art. 14 desse texto 7 confere
7 "deixa" transparecer

Tre"Cho Para o item.

LN&WfkWt•
Errado -A ideia imediata é de que esteja correto, pois, normalmente, o verbo descrever vem
seguido de sujeito, mas CESPE é CESPE e é claro que
não facilitaria tanto. Analise:
1)

(... ) Questão de relevância na discussão dos
efeitos adversos do uso indevido de drogas é a
associação do tráfico de drogas ilícitas e dos crimes

...como se descrevem os processos: aqui, quem
descreve, descreve algo + SE (pronome apassivador) =voz passiva sintética e equivale a como
são descritos os processos {sujeito).

Análise sintática
2)

I

quada, competências federativas e órgãos de execução das políticas. Internet: www.oab.org.br; com
adaptações).

No texto: ...como se descrevem: o verbo está
intransitivo e por isso não possui sujeito. O se é
pronome reflexivo. Eis é A BANCA!
Trec~o

para o próximo item.

(. .. ) Dessa vez nem caí: guiava-me a promessa
do livro, o dia seguinte viria, os dias seguintes
~ais tarde a minha vida inteira, o amor pelo
mundo me esperava, andei pulando pelas ruas
como sempre e não caí nenhuma vez.

Clarice Lispector. Felicidade clandestina.
In: Felicidade clandestina: contos. Rio de
Janeiro: Rocco, 1998 (com adaptações).

58. (CESPE- Delegado de Polícia- BA/2013) No
trecho "não só se atendo aos limites inerentes ao
Estado democrático de direito", a R-articula "se", cujo
referente é "A polícia democrática 1', exerce a função
de complemento da forma verbal "atendo".
( ) Certo ( } Errado

Errado- O verbo é pronominal: ater-se, logo o
"se" é parte integrante do verbo.

57. (CESPE - Analista Judiciário - Area Administrativa - STF/2013) Na oração nguiava-me a pro-

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.

messa do livron, o pronome nme" exerce a função de
complemento da forma verbal"guiava".

Por outro lado, a justiça nunca se põe como
um problema isolado, porque sempre se acha em
essencial correlação com outros da mais diversa
natureza, dos filosóficos aos religiosos, dos sociais
aos políticos, dos morais aos jurfdicos.

Certo- Ordem direta para facilitar: A promessa
do livro {sujeito) guiava-me= verbo transitivo direto
(guiava alguém)+ çomplemento verbal (0.0. =me).

Atenção! A respeito das ideias e de aspectos
linguísticos do trecho abaixo, julgue o item.
(... ) A segunda concepção está centrada na
ideia de que a segurança é um serviço público a
ser' prestado pelo Estado e cujo destinatário é o
cidadão. Não há, nesse caso, mais inimigo a combater, mas cidadão para servir. A polícia democrática não discrimina, não faz distinções arbitrárias:
trata os barracos nas favelas como domicílios
invioláveis, respeita os direitos individuais, independentemente de classe, etnia e orientação
sexual, não só se atendo aos limites inerentes ao
estado democrático de direito, mas entendendo
que seu principal papel é promovê-lo. A concepção democrática estimula a participação popular
na gestão da segurança pública, valoriza arranjos
participatívos e incremento a transparência das
instituições policiais. O combate militar é, então,
substituído pela prevenção, pela integração com
políticas sociais, por medidas administrativas de
redução dos riscos e pela ênfase na investigação
criminal. A decisão de usar a força passa por considerar não apenas os objetivos específicos a serem
alcançados pelas ações policiais, mas também, e
fundamentalmente, a segurança e o bem-estar da
população envolvida. (Cláudio Pereira de Souza
Neto. A segurança pública na Constituição Federal
de 1988: conceituação constitucionalmente ade-
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59. (CESPE - Analista do MPU/2013) A partícula
"se" é empregada, em ambas as ocorrências, como
índice de indeterminação do sujeito, o que confere
maior formalidade ao texto.
( ) Certo ( ) Errado

Errado.
•

A justiça nunca se põe como um problema isolado: o verbo pôr é transitivo direto, ou seja, V.T.O.
+ SE= V.P. (voz passiva} e o termo posposto possui função de sujeito. Transpondo para a voz passiva ana!ítica: a justiça nunca é posta como um
problema isolado. O se é pronome apassivador e
a justiça, sujeito paciente.

•

O verbo achar também é transitivo direto+ se. A
justiça sempre é achada em essencial correlação
com outros da mais diversa natureza. O se é pronome apassivador e a justiça, sujeito paciente.

Note que há paralelismo (frases que apresentam estruturas gramaticais idênticas) na estrutura
sintática:
•

a justiça nunca se põe como um problema isolado,

•

(a justiça) sempre se acha em essencial correlação com outros da mais diversa natureza ...
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Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
(... ) A regra da igualdade não consiste senão
em quinhoar desigualmente aos desiguais na
medida em que se desiqualam. Nessa desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O
mais são desvarios da inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante
e não igualdade real.(. .. ) (Ruy Barbosa. Oração aos
moços. Internet: <http://home.comcast.net>, com
adaptações).

60. {CESPE - Analista do MPU/2013) A oração
"quinhoar desigualmente aos desiguais na medida
em que se desigualam" exerce a função de complemento indireto da forma verbal "consiste".
( ) Certo ( ) Errado

Certo:
~

O verbo consistir é transitivo indireto (consiste
em algo).

~

Como há verbo posterior, há uma oração. Lembre-se: o número de oração é exatamente igual
ao número de verbo.

,.

~

Classificando a oração: A regra da igualdade
não consiste senão nisto. Encaixei o pronome
demonstrativo catafórico = oração subordinada
substantiva.

O que consiste, consiste em algo== oração objetiva indireta.

,.

Há conjunção? Não há. Sem conjunção, a oração é reduzida e precisa ter uma forma nominal (gerúndio, partidpio ou infinitivo). Temos
o verbo quinhoar (que significa compartilhar),
logo a classificação completa da oração "quinhoar desigualmente aos desiguais na medida
em que se desígualam" é: oração subordinada
substantiva objetiva indireta reduzida de infinitivo.

Atenção! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ide ias do trecho.
Fundada por Ptolomeu Filadelfo, no início do
século 111 a.C., a biblioteca de Alexandria represento
uma epígrafe perfeito para a discussão sobre a
materialidade da comunicação. As escavações para
a focalização da biblioteca, sem dúvida um dos
maiores tesouros da Antiguidade, atrafram inúmeras gerações de arqueólogos. Inutilmente. Tratova2!. então de uma biblioteca imaginária, cujos livros
talvez nunca tivessem existido? Persistiam, contudo,
numerosas fontes clássicas que descreviam o lugar
em que se encontravam centenas de milhares de
rolos. Eeis a solução do enigma. O acervo da biblioteca de Alexandria era composto por rolos e não por
livros(... ) (In: João C de C Rocha (Org.).lnterseções:
a materialidade da comunicação. Rio de Janeiro:
!mago; EDUERJ, 1998,p. 12, 14-15, com adaptações)

61. (CESPE- Analista Judiciário- Area Ju~iciária
- STJ/2012) A partícula ~se", em "Tratava-se" e em "se
encontravam", classifica-se como pronome reflexivo
e retoma, respectivamente, "uma biblioteca imaginária" e "centenas de milhares de rolos".
( ) Certo ( ) Errado

Errado- Em tratava-se é índice de indeterminação do sujeito {V.T.!. + se).

Trecho para os itens.
Colonialismo
Se, durante os séculos XVI a XVIII, os interesses
comerciais europeus haviam levado países como
Portugal, Espanha, França eInglaterra a explorar economicamente o continente americano, no século XIX
foi a busca por novos mercados consumidores e por
matérias-primas de baixo custo, em decorrência da
Revolução Industrial, o que levou as nações europeias
a voltarem-se para as regiões da Africa e da Asia. Foi,
portanro, durante o século XIX e início do século XX,
que assistimos à dominação polftica e econômica de
países considerados economicamente subdesenvolvidos pelas grandes potências da Europa.(...)

Dúvida: precisaria pensar nisso tudo? Claro que
não, apenas inseri um longo comentário para brincarmos um pouco mais com a gramática e facilitar o
caminho da aprovação.

vinham se firmando desde o período entreguerras
ganharam força tonto na Africa quanto na Asia.(...)

Síntese: Consistir é transitivo indireto e a oração
completa o verbo: é complemento indireto.

Internet: <http://acervo.estadao.com.br>
(com adaptações).

Após a Segunda Guerra Mundial, os movimentos nacionalistas e índependentístas que
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62. {CESPE - Delegado de Polícia - ALI 2012) O

trecho "os movimentos nacionalistas e independentistas" exerce a função de sujeito da locução verbal
"vinham-se firmandon.
( ) Certo ( ) Errado
I

E11rado- Que delícia de banca! Tem pegadinha,
pois há oração subordinada adjetiva (pronome relativo). O pronome que retoma os movimentos nacionalistas e independentistas e está mais próximo do
verbo, concorda? Assim sendo, o sujeito de "vinha~
-se firmando" é o que, enquanto o sujeito de "ganharam" são os movimentos.
Em caso de dúvida, desmembre as orações:
1)

Oração prinCipal _(sem pronome relativo): ~
movimentos nacionalistas e independentistas
ganharam força tanto na África quanto na Ásia.

2)

Oração subordinada adjetiva restritiva (sem pontuação): .9..!:!! vinham se firmando desde o período entreguerras.

63. (CESPE- Delegado de Polícia - Al/ 2012) O

termo "pelas grandes potências da Europa" exerce a
função de agente da passiva da oração cujo núcleo é
"subdesenvolvidos".
( ) Certo ( ) Errado

mm.;q.114•
Errado - Para haver agente da passiva, a oração,
obrigatoriamente, deve estar na vóz passiva e isso
não ocorre: (nós) assistimos à dominação política
e econômica de pafses considerados economicamente subdesenvolvidos pelas grandes potências
da Europa =voz ativa.
Nós: rujeito elíptico;
assistimos: verbo transitivo indireto (a algo);
à dominação política e econômica de países considerados economicamente subdesenvolvidos:
objeto indireto;

pelas grandes potências da Europa: complemento nominal.
\"""'~"''-'"

">-,=.-''""'~

"'~'~'''"'*'>'<'~-~-"·=~•>#''"'W•

AtençãO! Julgue o item subsequente, acerca dos
sentidos e da organização das ideias do trecho.

(...)''o povo a que remete a ideia de soberania popular constitui uma unidade, e não, a soma
de indivfduos. Jurídica e constitucionalmente, a
representação "representa" ~ (e não, todos
os individuas). Além disso, não t1É..Proprlamente

i
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mandato, pois a. função do representante se dá
nos limites constitucionais e nãb se determina por
instruções ou cláusulas estabelecidas entre ele (ou
o conjunto de representantes). e o eleitorado. As
condições para o exercício do mandato e, no limite,
seu conteúdo estão predeterminados na Consti+
tuição e apenas nela. Estritamente, nem sequer é
possfvef falar em representação, pois não há uma
vontade pré-formada. Há a construção de uma
vontade, limitada apenas aos contornos constitucionais. (Eneida Desiree Salgado. Principias constitucionais estruturantes do direito eleitoral. Tese
de doutoramento. Curitiba: Universidade Federal
do Paraná, 2010. Internet: <http://dspace.c3sl.ufpr.
br>, com adaptações).

64. (CESPE --Analista Judiciário - Area Judiciária - TRE- RJ/2012) Os termos nominais "o povo" e
"mandato" completam o sentido das formas verbais
'representa' e ~há", respectivamente.
{ ) Certo ( ) Errado

Certo - A representação (sujeito) representa
(verbo transitivo direto) o povo (objeto direto); não
há (verbo transitivo direto) mandato (objeto direto):
o verbo haver, quando impessoal (oração sem
sujeito, sentidc de existir), é transitivo direto. Assim,
podemos afirmar que completam o sentido das formas verbais. Termos que completam o verbo: objeto
direto e objeto indireto. Nunca adjunto adverbial ou
predicativo. Fique atento(a)!
Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ide ias
do trecho, julgue o item a seguir.
(... ) A atividade policial mostra~se inscrita em
um padrão de desempenho que se traduz não só
na ineficácia dos rf!sultados, mas que se reveste de
aspectos suplementares, relacionados, fundamentalmente, à forma de atuação predominantemente
violenta e arbitrária da polícia, permanecendo
como desafio à sociedade contemporânea brasileira. Salvo raríssimas exceçóes, as propostas para
reformulaçâo da formação profissional da polícia
no país nãq incorporaram o debate sobre o modelo
profissional a ser adotado pela policia e as metodologtas práticas de intervenção para a realização das
tarefas cotidianas que envolvem a manutenção da
ordem e da segurança públicas. {Paula Poncioni. O
modelo policial profissional e a formação profissional do futuro pol(ciaf nas academias de polícia do
estado do Rio de Janeiro. In: Sociedade e Estado,
vol. 20, n." 3. Brasília, set.-dez./2005./ntemet: <www.
scie/o.br>, com adaptações).

•,.
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~§:gestão das políticas públicas

traga as marcas
de nossa trajetória histórica, constitui, ao mesmo
tempo, possibilidade aberta para outra equação
entre universalismo e particularismô''fw sodedã"de
brasileira. (Jeni Vaitsman, Desigualdades sociais e
particularismos na sociedade brasileira, br. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, n," '18 (Suplemento), p. 38, com adaptações).

65. {CESPE - CESPE -Delegado de Polícia - ES/
2011) As formas verbais "incorporaram" e uenvolvem" apresentam, respectivamente, complementação direta e complementação indireta.
( }Certo ( ) Errado

Errado- Os dois verbos exigem complementações diretas.
._

As propostas não incorporaram o debate.
sujeito V.T.D. objeto direto
As tarefas cotidianas envo!vem a manutenção.
sujeito V.T.D. objeto direto

67. (CESPE - Analista Processual - MPU/2010)

Por meio da conjunção "e", empregada três vezes
no trecho, é estabelecida a seguinte organização de
ideias: a primeira ocorrência liga duas características
de "novos sujeitos~; a segunda liga dois complementos de "formação"; a terceira, dois complementos de
uarenas de participação da sociedade".
( ) Certo { ) Errado

Considerando a organização das
ideias e estruturas linguisticas do
trecho, julgue o seguinte item.

Resposta c~rreta: {Certo)
(... ) Além disso, cada uma das ideologias
em que se fundamentam es5a5 teorias políticas e
econômicas constitui uma visão dos fenômenos
sociais e individuais que pretende firmar-se em
uma descrição verdadeira da natureza biológica,
psicológica ou espiritual do humano. (Humberto
Maturana. Biologia do .fenômeno social: a ontologia da realidade, Miriam Graciano (Trad.J, Belo
Horizonte: UFMG, 2002, p, 195, com adaptaçôes).

66. (CESPE- Analista Processual- MPU/2010} Em
"firmar-se" (último perfodo), o pronome indica que o
sujeito do verbo é considerado de modo genérico,
como indeterminado, porque a "descrição verdadeira" (último período) constitui parte de uma teoria
política e econômica.

( ) Certo ( ) Errado

h·N!Sdf!UHP
Errado- Sujeito: a visão. O se indica reflexivi·
dade: firmar ela mesma, ela própria.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.

(... ) o

I

I
I

particularismo das relações pessoais
atravessa os novos arranjos institucionais que vêm
sendo propostos ·como mecanismos de construção
de novas formas de sociabilidade e ação coletiva na
esfera pública. Finalmente, considero que, embora
a formação de novos sujeitos sociais g_polfticos §:de
arenas de participação da sociedade na formula-

sociais~

._

novos sujeitos I

•

formação I de nOvos sujeitos sociais e políticos~
de arenas de participação da sociedade.

._

arenas de participação da sociedade I na formulação~ gestão das políticas públicas.

políticos.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
Hipermodemidade é o termo usado para
denominar a realidade contemporânea, caracterizada pela cultura do excesso, do acréscimo sempre
quantitativo de bens materiais, de coisas consumfveis e descartáveis. (... ) (Renato Nunes Bittencourt.
Consumo para o vazio existencial. In: Filosofia, ano
V, n, 48, p, 46-8, com adaptações).

68. (CESPE - Analista Processual - MPU/2010) A
repetição da preposição de em "do acréscimo", »de
bens materiais" e "de coisas" indica que esses termos
são empregados, no texto, como complementos de
"culturau, vocábulo que tem como primeiro complemento "do excesso".

( ) Certo-{ ) Errado

Errado- Há paralelismos em cultura: do acesso
e do acréscimo. Outro em quantitativo: de bens
materiais e de coi~as. Assim, não são todos-os termos
complementos de cultura.

Análise sintática
Atenção! A respeito da organização das
estruturas linguísticas e das ideías dos
trechos, julgue os itens a seguir.
A desigualdade e a sustentabilídade estão di re~
tamente ligadas aos desequilíbrios na inclusão das
pessoas nos processos produtivos.(... )

No âmbito global, esse é um problema que
atinge quase dois terços da população mundial a
quem se trava o ~ ao financiamento, às tecnologias, ao direito de cada um ganhar o pão da
sua família. (lgnacy Sachs, Cai/os Lopes e Ladislau
Dowbor. Crises e oportunidades em tempos de
mudança. Jaa/2010. Internet <http://dowbor.org>,
com adaptações).
69- (CESPE- Procurador do Município- Prefeitura
Boa Vista- RR/2010} O uso da preposição "a" antes
do pronome "quem" é exigência da relação entre o
verbo travar e a expressão "dois terços da população
mundial"; mas o uso da mesma preposição antes das
palavras "financiamento", "tecnologias" e "direito" é
exigência da palavra "acesso" (final do trecho).

( ) Certo ( ) Errado

Certo- Trava-se o acesso a dois terços da população= a quem; trava o acesso ao financiamento;
trava o acesso às tecnologias; ter acesso ao direito
de. As palavras financiamento, tecnologia e direito, no
texto, exercem a função de complemento nominal
do substantivo acesso.
70. (CESPE - Procurador do Município - Prefeitura Boa Vista- RR/2010) A ocorrência da preposição em nos termos "na inclusão" e "nos processos"
indica que esses dois termos complementam "desequilíbrios" {ínfdo do trecho).
( ) Certo ( ) Er·rado .
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expansão rápida e sustentada do produto nacional
bruto per capita, talvez qualificada por uma exigência de que os frutos dessa expansão alcancem
todas as camadas da comunidade. Uma segunda
visão, que contrasta com a anterior, vê o desenvolvimento como um processo que aumenta a
liberdade dos envolvidos para perseguir quaisquer
objetivos que valorizem.(... ) (Amartya s.\~m. Desenvolvimento com opulência, ou com liberdade efetiva. In: Planeta, maio/2010, p. 75, com adaptações).

71. {CESPE - Procurador do Município - Prefeitura Boa Vista- RR/2010} O uso de terceira pessoa
do singular em "aumenta" tem a função textual e
gramatical de associar esse verbo a "Uma segunda
visão".
( ) Certo ( ) Errado

C+UH·iM.Jt·tiP
Errado - O verbo aumenta, na terceira pessoa
do singular, tem como sujeito o pronome relativo
que, e está associado a um processo, da oração anterior, e não a Uma segunda visão.
Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
(... ) Uma em cada seis pessoas passa fome em
um mundo que pode fornecer alimentos para uma
população maior que a atual. A crise econômica
mundial agravou esses problemas. A cidadania
exige modelos econômicos que incluam a todos e
existe uma demanda ativa e crescente em muítos
países nesse sentido. (... ) (Entrevista de Bernardo
Kfiksberg a Carta Capital, 121512010, com adaptações).

12. {CESPE - Procurador do Município - Prefeitura Boa Vista- RR/2010} Mantêm-se a coerência e

a correção gramatical do texto ao se retirar a preposiçao do termo "a todos".
{ ) Certo ( ) Errado

Errado - A preposição em, nos dois termos,
completa o sentido de inclusão das pessoas e possui funçao de adjunto adverbial de lugar.

Atenção! A o·espeito da organização
das estruturas linguísticas e das ide ias
do trecho, julgue o item a seguir.
Há duas maneiras de olhar para o desenvolvi·
mento no mundo contemporóneo. Uma, profundamente influenciada pelo crescimento da economia
e pelos valores que lhe estão subjacentes, refere-se
ao desenvolvimento. essencialmente como uma

I·MWVMH7
Certo- Inclui todos ou a todos. O verbo incluir
é transitivo direto, portanto, a preposição "a" pode
ser excluída. Trata-se de um objeto direto pl-eposicionado.

.,_ Dica- Quando ficar em dúvida se a preposição pode ou não ser retirada, coloque o pronome de
tratamento você (se se referir à pessoa): inclui você
ou inclui a você: Inclui você. A preposição pode ser
retirada e vem. posposta a um verbo transitivo direto.
Outro exemplo: Bebeu da água = bebeu a água
(bebeu algo).
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Atenção! Julgue os seguintes itens, a
respeito da organização das estruturas
lingu(sticas e das ideias do trecho.
Aceitar que ~ indeterminados naturalmente, que seremos lapidados pela educação e

pela cultura, que disso decorrem diferenças relevantes e irredutíveis aos genes~ muito difícil. Significa

aceitarmos que há algo muito precário na condição
humana. Parte pelo menos dessa precariedade ou
indeterminação alguns chamarão liberdade. Porém
nem mesmo a liberdade é tão valorizada quanto se

mais teria seu funcionamento embasado exclusivamente na exploração dos trabalhadores, (... ) (Gilberto
Lacerda Santos. Formação para o trabalho e alfabetização informática. In: Unhas Críticas, v. 6, n.o 11, ju/.1
dez., 2000, com adaptações).

I

75. (CESPE - Analista Judiciário - Area Judiciária - TST/2008) No texto, o aposto "cada vez mais

barata e acessível" qualifica apenas "automação".
( ) Certo ( ) Errado

imagina. Ela implica responsabilidades.
Parece que se busca conforto na condição de
coisa. Se ~ for objeto, isto é, se ~ for natureza,

Errado - Qualifica "tecnologia de ponta", que
inclui os itens anteriores.

meus males independem de minha vontade. Aliás,

o que está em discussão não é tanto o que os cauAtenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.

sou, mas como resolvê-los: se eu puder solucioná-los com um remédio ou uma cirurgia,não preciso
responsabífízar-me, a fundo, por eles. Tratarei a
mim mesmo como um objeto. (... ) (Roberto Janíne
Ribeiro. A cultura ameaçada pela natureza. Pesquisa Fapesp Especial, p. 40, com adaptações).

(... ) A sentença determina, entre outras medidas, que as penitenciárias somente acolhani presos
que residam em um raio de 200 km.

73. (CESPE - Analista Judiciário - Area Judiciária - STF/2008) O emprego de verbos e pronomes

Segundo o juiz, as medidas que tomou são
previstas pela Lei de Execução Penal e objetivam
acabar com a violação dos direitos humanos da
população carcerária e nabrir o debate a respeito
da regionalização dos presfdios Ele alega que
muitos presos das penitenciárias da região são
de famílias pobres da Grande São Paulo, que não
dispõem de condições financeiras para visitá-los
semanalmente, o que prejudica o trabalho de reeducação e de ressocia/ização.

como "somos~, "se busca", "eu" e "minha" mostra que
os argumentos se opõem pela ligação de alguns a
um sujeito coletivo e, de outros, a um sujeito individual, associando o coletivo a sujeito social e o individual a objeto, coisa.

0
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( ) Certo ( ) Errado

Sua sentença foi muito elogiada. Contudo,
o governo estadual anunciou que irá recorrer ao
Tribunal de Justiça, sob a alegação de que, se os
estabelecimentos penais não puderem receber
mais presos, os juízes das varas de execuções não
poderão jufgar réus acusados de crimes violentos,
como homicídio, latrocínio, seqüestro ou estupro.
(... ) (Estado de S. Paulo, 13/1/2008, p. A3, com
adaptações)

Errado- Não é verdade. Cada verbo e cada pronome são empregados de acordo com a ide ia central
do texto o que não denota ligações determinadas.

74. (CESPE- Analista Judiciário- Area Judiciária
- STF/2008) As orações que precedem "é" (no pri-

meiro parágrafo) constituem o sujeito que leva esse
verbo para o singular.
( ) Certo ( ) Errado

76. (CESPE - Delegado de Policia - AC/2008)
Certo - As orações constituem o sujeito, mas o
verbo "é~ concorda com Naceitar que somos ..., que

seremos ... , que disso decorre... ".

As orações subordinadas "que as penitenciárias
somente acolham presos", "que tomou" e "que irá
recorrer ao Tribunal de Justiça" desempenham a função de complemento do verbo.
( ) Certo ( ) Errado

Trecho para a próxima questão.
(.. .)O capital, podendo optar por um investimento
de porte em automação, em informática e em tecnologia de ponta, cada vez mais barata e acessível, não

Errado- Classifiquemos as orações:

.,

A sentença determina que as penitenciárias
somente acolham presos oração subordinada

i
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substantiva objetiva direta (completa o verbo
determinar).

.,

..

os medidas que tomou = oração subordinada
adjetiva {possui pronome relativo) restritiva (sem
vírgula). Nâo complementa verbo.
o governo estadual anunciou que irá recorrer ao
Tribunal de Justiça= oraçâo subordinada substantiva objeti~·a direta (completa o verbo anunciar).

1

Nesse período, o termo que se liga sintaticamente a um termo anterior, de forma diferente dos
demais, é:
(A)

concentração de renda;

(B) espaço das cidades;
(C)

falta de planejamento;

(D) promoção de políticas;
(E) crescimento das cidades.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
(... )

Alternativa correta: letra "b"- Todos os termos
são preposicionados, portanto é indispensável saber
se possuem sentido ativo ou passivo. Em uespaço das
cidades", o sentido é ativo: a cidade possui espaço.
Função: adjunto adnominal.

As sociedades indígenas acreanas dividem-se
de maneira desigual em duas grandes famílias
/inguísticas: Pano e Arawak. Alguns desses povos
Alternativa "a"- A renda foi concentrada= senencontram-se também nas ·regiões peruanas e
tido passivo. Função: complemento nominal.
bolivianas fronteiriços ao Acre. Do ponto de vista
da antropologia, o conhecimento sobre associeAlternativa "c"- O planejamento sofreu a falta
dades indígenas do estado é muito desigual. Se · =sentido passivo. Função: complemento nominal.
alguns povos, como os Kaxinawá ou os Ashaninka,
Alternativa "d" -Políticas foram promovidas o:
atraíram o interesse de vários pesquisadores, as
informações etnográficas disponíveis sobre a sentido passivo. Função: complemento nominal.
maior parte dos povos indígenas acreanos ainda
Alternativa "e" - AS cidades sofreram a ação
são muito incipientes. (. . .) (José Pimenta. Internet:
do crescimento = sentido passivo. Função: compleambienteacreano.b/ogspot.com, com adaptações).
mento nominal.

77. (CESPE - Procurador do Município - Prefeitura Rio Branco- AC/2007) Er'n uencontram-se", o

DICA - Sentido ativo: adjunto adnominal; sentido passivo: complemento nominal.

pronome "se" indica que o sujeito da oração é indeterminado, o que contribui para a Ímpessoalização
do texto.

Texto para responder à questão.

( ) Certo ( ) Errado

Errad~ - O verbo encontrar é transitivo direto:
V.T.D. +SE= Voz Passiva e possui sujeito (alguns desses povos). Transpondo para a voz passiva analítica
(já que a oraçâo encontra-se na passiva sintética),
teremos: Alguns desses povos são encontrados.
Alguns desses povos, nos dois casos, possui função de
sujeito paciente e o se é pronome apassivador.

2.3. F!õV
78. (FGV - MPRJ - Analista - Area Administrativa/2016) "Dentre os problemas sociais urbanos,

m-erece deStàque a questão da segregação urbana,
fruto da concentração de renda no espaço das cidades e da falta de planejamento público que vise à
promoção de políticas de controle ao crescimento
desordenado das cidades~.

Do relatório à pizza

Nos últimos anos, relatórios produzidos por
Comissões Parlamentares de Inquérito têm
merecido destaque na mídia nacional por Impactos das denúncias que investigam. Algumas
das sessões de inquérito são transmitidas por
canais de televisão e acompanhadas por milhares de brasileiros interessados no resultado das
investigações conduzidas por seus representantes ~gislativos. Muitos jornais publicam trechos

dos relatórios produzidos por essas comissões de
inquérito. De modo geral, porém, as expectativas
dos eleitores são frustradas quando veem relatórios que apontam responsabilidades por crimes de
corrupção e desvio de verbas públicas serem ~engaw
vetados" sem que os responsáveis sejam punidos.
(João Montanaro, Folha de São Paulo, 19-05- ·
2012)

h
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79. {FGV- Analista Portuário- CODEBA/2016) No
texto, o termo que exerce uma função sintática dife~
rente das demais é:
(A) por Comissões Parlamentares de Inquérito.

(B) por impactos das denúncias que investigam.
(C) por carlais de televisão.

...•

(0) por milhares de brasileiros interessados .
(E) por seus representantes legislativos.

Alternativa correta: letra "b"
O Nota da autora: a banca FGV é tão peculiar
que você acerta a questão encontrando as quatro
alternativas que devem ser excluídas e não a res·
posta. Não entendeu? Explico:
Alternativa "a" - relatórios produzidos por
Comissões Parlamentares de Inquérito = agente
da passiva: comissões .. produziram relatórios (na
voz ativa).
- (foram) produzidos.
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Assinale a opção que indica a frase em que a
preposição "a" introduz um adjunto e não um complemento.

'o

"

{A} O Brasil dá Deus a quem não tem nozes, dentes

t preciso passar o Brasil a limpo.

(C} Um memorando serve não para informara quem

o tê, mas para proteger quem o escreve.
(D) Quem é burro pede a Deus que o mate e ao
diabo que o carregue.
(E) O desenvolvimento é uma receita dos economistas para promover os miseráveis a pobres- e, às
vezes, vice-versa.

Alternativa correta: letra "b"
O Nota da autora: Questão de análise sintática e regência. É necessário analisar sintaticamente
os termos em que há preposição. Objeto indireto é
complemento verbal, óbvio.
-Como passar o Brasil? Passar a limpo: adjunto
adverbial de modo.

Alternativa "c"- sessões de inquérito são transmitidas por canais de tele•.tisão =agente da passiva:
canais de televisão transmitem sessões de inquérito
(voz ativa).

Alternativa "a"- O verbo dar é transitivo direto
e indireto; a quem= objeto indireto.

Alternativa "d"- acompanhadas por milhares
de brasileiros interessados = agente da passiva:
milhares de brasileiros ... acompanham as sessões de
inquérito (voz ativa).

Alternativa "d" - Pede algo a alguém = objeto
indireto.

=(foram) acompanhadas.
Alternativa "e" - conduzidas por seus representantes legislativos = agente da passiva: seus
representantes conduziram a investigação (voz
.1tiva).
=(foram conduzidas)
Opções para não errar:
1. Encaixar o verbo SER;
2. Se o termo for preposicionado, transponha a
oração para a voz ativa: o agente da passiva
passa a ser sujeito.

!l
j

I

etc.
{B)

l

Alternativa "c" - Informar a alguém = objeto
indireto.

Alternativa "e" - promover alguém a algo
objeto indireto.

Texto para responder à questão.
Entre as funções do técnico do IBGE, aparece
a de "Executar de acordo com instruções e/ou
orientações, as rotinas administrativas necessárias à manutenção da Unidade de Trabalho,
desde o recebimento, a organização, a guarda e o
encaminhamento de documentos institucionais
e de interessados, utilizando os recursos de informática disponibilizados pela Instituição e os siste-

mas corporativos e federais".

Quanto à alternativa "b": indica causa. Por que
têm merecido destaque na mídia nacional? Por
impactos das denúncias que investigam.

Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/20.15/11/151113_ resuf tados_pnad_jc_ ab

80. (FGV - AnaliSta Portuário - CODEBA/2016)
"Relatórios de circulação restrita são dirigidos a leitores de perfil bem específico". No caso desse segmento do texto, a preposição a é de uso gramatical,
pois é exigida pela regência do verbo dirigir.

81. (FGV ~IBGE- Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas/2016) No texto, há uma série de
termos que são complementados por outros; o item
abaixo que mostra um complemento seguido do
termo que o exige é:

- - [371]

Análise sintática
(A) de acordo com instruções f Executar;
(B) à manutenção da Unidade de Trabalho I necessárias;
(C) de informática f recursos;

Complemento nominal - termo preposicionado, dentro do sujeito e com sentido passivo.
Fixe: Adjunto adnominal ""ativo (temos o A em
todos os termos).

(D) sistemas corporativos e federais f disponibilizados;

Na alternativa c, diversos tipos de moléstias atacaram as vítimas= sentido ativo:= adjunto adnomin~l.

(E) institucionais/ documentos.

Alternativa "a"- Desenvolvimento de remédids
= os remédios foram desenvolvidos por alguém =
sen!ido passivo: complemento nominal.

Alternativa correta: letra "b"

Alternativa "b"- Uso de animais - os animais
foram usados por alguém - sentido passivo: com~

O Nota da autora: Questão de análise sintática

plemento nominal.

e regência.
- as rotinas administrativas (são) necessárias a
algo= à manutenção da Unidade de Trabalho: complemento nominal do predicativo do sujeito. Perceba que há verbo de ligação implícito.

Alternativa "a" - Executar como? De acordo
com instruções: adjunto adverbial de modo.
Alternativa "c" - Cuidado! Utilizando algo:
recursos de informática= objeto direto; de informática possui função de adjunto adnominal.

Alternativa "d" - Emprego de cobaias = as
cobaias foram empregadas (usadas} por alguém==
sentido passivo: complemento nominal.
Alternativa "e" -Eliminação do sofrimento
físico= o sofrimento físico foi eliminado por alguém
= sentido passivo: complemento nominal.
83. {FGV 2013)

Assinale a alternativa cujo termo sublinhado
exerce função diferente da dos demais.

Alternativa "d" - O termo que complementa
disponibilizados é pela instituição (disponibilizados
por algo).

(B) Redução de riscos.

Alternativa "e"- de documentos complementa
encaminhamento (encaminhamento de algo).

(D) Presenças de ameaças.

82. (FGV 2013)

Um'p das maneiras de estabelecer-se a diferença
entre adjtmto adnominal e complemento nominal
é a de ver-se a diferença entre agente {adjunto) e
paciente {complemento).
Assinale a alternativa em que o termo sublinhado funciona como adjunto adnominal.

{A) Conjunto de políticas.

{C) Situações de desastres.

(E) Condições de vulnerabilidade.

Questão de análise sintática, embora a banca
não tenha especificado. Normalmente é preciso
avaliar se o termo preposicionado é complemento
nominal ou adjunto adnominal, como ocorreu em
questão anterior.

{A) Desenvólvimen'to de 1emédios.

GABARITO:B

{B) Uso de animais.

Equivale a os riscos foram reduzidos e possui
sentido passivo= complemento nominal.

{C) Vítima de diversos tipos de moléstias.
(D) Emprego de cobaias.
(E) Eliminação do sofrimento físico.

Questão de análise sintática.- diferença entre
adjunto adnominaf e complemento nominal.

GABARITO: C
Antes de comentar o gabarito, é válido relembrar
a teoria.

Adjunto· adnominal - termo preposicionado,
dentro do sujeito e com sentido ativo.

Alternativa "a" -Conjunto de políticas"" sentido
ativo: as políticas possuem um conjunto -adjunto
adnominal.
Alternativa "c" - Situações de desastres - sentido ativo: as desastre possuem situações -adjunto
adnominal.
Alternativa "d"- Presenças de ameaças= sentido ativo: as ameaças estão presentes - adjunto
adnominal.
Alternativa "e" -Condições de vulnerabilidade
sentido ativo: a vulnerabilidade possui condiçõesadjunto adnominal.
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Fixe:
Adjunto adnominal =sentido ativo.

nominal (termo preposicionado com sentido ativo
ou passivo, respectivamente).
E: A operação custa = sentido ativo: adjunto
adnominal.

Complemento nominal =sentido passivo.
84. (FGV - Projetos - Fundação Pró-Sangue
Hemocentro de São Paulo- Advogado/2013)

Alternativa "a"- A cocaína é consumida= sentido passivo: complemento nominal.

Nas alternativas a seguir, o termo sublinhado
funciona como paciente do termo anterior, à exceção de uma. Assinale-a.
---

Alternativa "b"- O tráfico é combatido= sentido passivo: complemento nominal.

(A) ânsia por cigarro.
(B) dependência do tabaco.

(C} consumo de tabaco.

(D)· relaxamento de todo o corpo.

(E} técnica de meditação.

Questão de análise sintática. Diferença entre
adjunto adnominal e complemento nominal.

GABARITO: E
A meditação possui técnica, isto é, o termo possui sentido ativo e possui função sintática de
adjunto adnominal.

a. ânsia por cigarro = alguém possui ânsia por
cigarro e não o cigarro possui ânsia: complemento nominal.

b. dependência do tabaco = alguém depende do
tabaco e não o tabaco depende de alguém: complemento nominal.

c. consumo de tabaco- alguém consome o tabaco
e não o tabaco consome alguém: complemento
nominal.

Alternativa "c"- O aperfeiçoamento é buscado
=sentido passivo: complemento nominal.
Alternativa "d"- A questão é enfrentada = sentido passivo: complemento nominal.
86. (FGV- Delegado de Polícia - MA/2012) "Certamente, a indesejada posição no ranking mundial
de consumo de drogas levanta a questão sobre o
papel de cada entidade pública e de cada cidadão
no enfrentamento da questão das drogas. Contudo,
é preciso avaliar inúmeros outros aspectàs !}a constante busca de aperfeiçoamento da atividade de
cada envolvido, de forma que se possa dar a devida
contribuição para o enfrentamento da questão fQ!!2
eficiência."
No segmerito acima, o termo sublinhado que
tem seu valor semântico corretamente identificado

é:
(A) certamente- dúvida

(B) sobre -lugar
(C) contudo- conclusão
(D) de forma que- comparação

(E) com-modo

d. relaxamento de todo o corpo = alguém relaxa
todo o corpo e não todo o corpo relaxa alguém:
complemento nominal.

85. (FGV- Delegado de Policia- MA/2012) Assinale a alternativa cujo termo sublinhado desempenha uma função textual diferente de todas as demais.

Alternativa correta: letra "e" - Como possa
dar a devida contribuição para o enfrentamento da
questão? De que maneira?= modo: com eficiência.
Alternativa "a"- Afirmação, certeza.
Alternativa "b"- Assunto, em relação a.

(A) Consumodecocafna.

Alternativa "c"- Adversidade, oposição.

(B) Combate ao tráfico.

Alternativa nd"- Finalidade, para algum fim.

(C) Busca de aperfeiçoamento.
(D) Enfrentamento d2 questão.

(E) Custo da operação.

EH1'MitHH•
Alternativa correta: letra "e"
Nota das autoras: Mais uma vez, FGV exige a
diferença entre adjunto adnominal e complemento

87. {Delegado de Polícia -AP/2010- FGV) A alternativa que analisa corretamente a função sintática
do fragmento transcrito é:
(A) a sociedade brasileira tradicional- aposto. Em: Por-

tanto, a sociedade brasileira tradicional, a partir de
um complexo equilíbrio de hierarquia e individualismos, desenvolveu o uso da violência, mais ou menos
legítimo, por parte de atores sociais bem definidos.

Análise sintática
união entre o pronome Q ou~ e preposição~ ou
para. Por acompanhar diretamente uma preposição, o pronome lhe exerce sempre a função de·
objeto indireto na oração.

(B) organizada -objeto direto. Em: A sociedade civil,
por si só, é insuficientemente organizada para
enfrentar esses desafios e criar alternativas legítimas para o enfrentamento da violência.
(C) mecanismos de controle social - sujeito. Em: Na
sociedade tradicional, com sua violência constitutiva, existiam mecanismos de controle sociaf que
marcaram uma mo(afidade básica compartilhada.
I

(O) inevitavelmente - adjunto adnominal. Em: Hoje
um projeto capaz de mobilizar a nação passa, inevitavelmente, pelo estabelecimento de uma polí·
tica efetiva de segurança pública dentro da ordem
democrática.
(E) de credibilidade- objeto indireto. Em: A perda de
credibilidade e de referências simbólicas significativas destrói expectativas de convivência social elementares.

Alternativa "c": correta- Mecanismos de controle soda! existiam.

Alternativa "a" -Sujeito.
Alternativa "b" -Predicativo do sujeito: a sociedade é organizada.
Alternativa "d" -Adjunto adverbial.
Alternativa "e" -Adjunto adnominal do sujeito
(núcleo: perda).

2.4.MPE
88. (MPE - SC - Promotor de Justiça - SC/2013)
Em ~A sentença, já a escrevi várias vezes, mas ainda
sinto-~ confuso" Õs termos destacados, na mortossintaxe, são pronomes oblíquos e objeto direto.

Q~jM·J:lltJD
Certo - São chamados átonos os pronomes
ob!fquos que não são precedidos de preposição.
Possuem acentuação tônica fraca. Exemplo: Ela me
deu uma flor. Veja, abaixo, o quadro dos pronomes
obllquos átonos:
~

1a pessoa do singular (eu): me

~

2a pessoa do singular (tu): te

~

Os pronomes me, ~, ~e~ podem tanto ser
objetos diretos como objetos ·indiretos.
Os pronomes _Q, !!· .9.! e~ atuam, exclusivamente,
como objetos diretos.

89. (MPE - SC- Promotor de Justiça - SCI2013)
A frase "Papa Francisco confirma viagem ao Brasil na
missa de Domingo de Ramos", extraída do site diariocatarinense.clicrb~.com.br/sc/noticia/2013/03/

francisco-anuncia-vinda-e-condama·jovens·a-estar-no-rio-408440B.html, em 24/03/2013, tem sentido
ambíguo. Uma das alternativas para eliminar essa
ambiguidade consiste em transformar o adjunto
adverbial "na missa de Domingo de Ramos" em uma
oração subordinada adverbial temporal.

~Wih:!f·B\
Certo -~Papa Francisco confirma viagem ao Brasil na missa de Domingo de Ramos"

A viagem do Papa foi confirmada durante a
missa de Domingo de Ramos?
2!,!-

A viagem do Papa ocorrerá na missa de Domingo
de Ramos?
Acabando com a ambiguidade•.•
"Durante a missão de Domingo de Ramos, Papa
Francisco confirma viagem ao Brasil"-+ oração subordinada adverbial de tempo oração principal

Uma oração subordinada adverbial é aquela
que exerce a função de adjunto adverbial do verbo
da oração principal, neste caso, o verbo "confirma".
Dessa forma, pode exprimir circunstância de tempo,
modo, fim, causa, con-dição, hipótese, etc. Quando
desenvolvida, vem introduzida por uma das conjunções subordinativas (com exclusão das integrantes).
A classificação das orações subordinadas adverbiais
é feita do mesmo modo que a classificação dos
adjuntos adverbiais, baseando-se na circunstância
expressa pela o~!:lção.

3a pessoa do singular (ele, ela): o, a, lhe
~

P pessoa do plural (nós): nos

~ _2a pessoo;,?o plural (vós): vos

3a pessoa do plural {eles, elas): os, as, lhes
Importante:
._

O lhe é o único pronome oblíquo átono que já se
apresenta na forma contraída, ou seja, houve a

90. {MPE - SC- Proniotor de Justiça - SC/2013)
No período upara provar que cumpriu as normas de
segurançan o verbo destacado, quanto à transitividade, é bitransitivo ou transitivo direto e indireto,
por isso exige dois complementos: um sem preposição e o outro regido por ela .

( ) Certo ( ) Errado

.

•
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Errado - ~provar" == VTD - Vêrbo Transitivo

Direto {aquele que exige apenas um complemento

bate o narcotráfico nas favefas das grandes cidades
poderia ocupar o Congresso e outros espaços do
governo onde a corrupção é a regra. (... )
(... ) Verdade é que a ação em'"nome de um

sem preposição). Quem prova, prova algo ou alguma

coisa.
..para provar q·,re cumpriu as normas . . H-+ V.T.D
+O.D.
,

.,.
•

2.5. CONSULPLAN
91. (Consulplan - Estágio de Direito - TRT
13/2012} Em "Mas o vento batendo nas cortinas que
ela mesma cortara lembrava~lhe que se quisesse
podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo hori~
zonte.", o termo destacado estabelece coesão textual e desempenha a mesma função sintática que o

destacado em
·A) "... uma coisa verdadeira e sumarenta."

8) "Cresciam, tomavam banho,."
C) "... podia parar e enxugar a testa, ..
O)

.. o canto importuno das empregadas do edifí-

E)

"Ana dava a tudo, tranquilamente, sua mão
pequena e forte,."

cio."

Alternativa correta: letra "e" - O verbo lembrar, assim como o dar, é transitivo direto e indireto:
lembrava algo a alguém (lhe: objeto indireto); dava
algo a algo (a tudo: objeto indireto}.

Alternativa "a"- Não há verbo, portanto não é
oração e não podemos fazer análise sintática, apenas
análise morfológica: substantivo (nomeia). Pode ser
eliminada pelo fato de procurarmos um termo preposicionado.
Alternativa "b"- Objeto direto.

universal por si só caracteriza qualquer moral. É
por meio dela que se faz o cálculo do "s~ntido" no
qual, fora da vantagem que define a regra,' o sujeito
honesto se transfigura imediatamente em otário.
Se a moral é medida em dinheiro, não entregar-se o ele poderá parecer um luxo. Mas um contraditório luxo de pobre, já que a questão da honestidade não se coloca para os ricos, para quem tal
valor parece de antemão assegurado.
Daí que jamais se louve nos noticiários a
honestidade de alguém que não se enquadra no
estereótipo do "pobre". Honesto é semPre o pobre
elevado a cidadão exótico. Na verdade, por meio
desse gesto o pobre é colocado à prova pelo sistema. Afina! ele teria tudo para ser corrupto, ou
seja, teria todo o motivo para sé-/o. Mas teria também todo o perdão?(... )
Ora, sabemos que essa "moral imoral" tem
sempre dois pesàs e duas medidas, diferentes para
ricos e pobres. No vão que as separa vem à tona a
incompreensibi!idade diante do mistério da honestidade. De categoria ética, ela desce ao posto de
irrespondível problema metaffsico. (... ) (Marcia
Tiburi. Cuft, dezembro de 2011)

92. (CONSULPLAN - Analista Judiciário - Área
Judiciária - TSEI2012} Assinale o termo que, nos
trechos, desempenhe função sintática idêntica à de
incompreensibilidade.
(A} a regra
(B) vão
(C) cálculo

(O) Honesto

Alternativa "c"- Objeto direto.
Alternativa "d." - As empregadas cantavam =
sentido ativo: adjunto adnominal.
DICA -·termo preposicionado e ligado a substantivo, com valor passivo, é complemento nominal;
valor ativo é adjunto adnominal.

Alternativa "c": correta - Que se faz o cálculo
(verbo transitivo direto acompanhado de "se~ =
voz passiva sintética}. Na passiva analítica, equivale
a "que o cálculo é feito". Sujeito: o cálculo. Ordem
direta: a incompreensibilidade vem à tona= sujeito.
Alternativa "a"- predicativo do sujeito.

Trechos para a próxima questão.

...

( )

Como toda mora!, a corrupção é rfgida. Daí a
impossibilidade do seu combate por meios comuns,
seja o direito, seja a polfcia. Do contrário, meio
mundo estaria na prisão. A mesma polícia que com-

Alternativa "b"- Adjunto adverbial de lugar.
Alternativa "d"- Ordem direta: o pobre elevado
a cidadão exótico é honesto= predicativo do sujeito.
93. (Consulplan - Advogado - Prefeitura de
Santa Madalena- RJI2010} Em "... saibamos ensinar
aos alunos o mais elementar, ...", o verbo destacado é:

1

j

l~
l

j

Análise sintática

A) Transitivo direto.
B) Transitivo indireto.
C)

Intransitivo.

D) De ligação.
E) Transitivo direto e indireto.

dHtl!-;t;liBP
Alternativa correta: letra "e" - Ensinar algo (o
mais elementar) =objeto direto a alguém {aos alunos)= objeto indireto. Verbo trunsitivo direto e indireto, pois exige dois complementos.

Alternativa "a"- Exige também o objeto indi-
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95. (Consulplan - Advogado - Prefeitura de
Santa Madalena- RJ/2010- adaptada) No trecho
"... que independe de computadores:", a expressão
em destaque exerce a mesma fUnção sintática que a
expressão sublinhada em:
A) "Não sou contra colocarem um computador em
cada sala de aula neste reino das utopias, ... "

B) "A educação benevolente e frouxa que hoje predomina nas casas e escolas ... ~
C}

D) "Fui por dez anos titular de linguística em uma

faculdade particular."

reto.

Alternativa "b"- Exige também o objeto direto.
Alternativa "c"- Possui dois complementos.
Alternativa "d"- Não indica estado, indica ação.
94. (Consulplan - Advogado - Prefeitura de
Santa Madalena- RJ/2010) A análise dos elementos
destacados está INCORRETA em:
A)

"... onde precisam ser dadas as primeiras informações sobre o mundo ..."- objeto direto

B)

"••• de que seus atos repercutem, ..." {ter cons-

ciência de que seus atos repercutem) - oração
subordinada substantiva completiva nominal
C) "Mais uma vez, corrigir isso pode ser muito simples."- objeto direto
0) "Já. nos anos 70 recebíamos na universidade
jovens ..."- objeto direto
E)

"... que nossa economia floresce, ..."(Dizem que
nossa economia floresce)- oração subordinada
substantiva objetiva direta

"Sair do primeiro grau tendo alguma consciência

de si ..."

E)

"••• deveu-se em parte à minha dificuldade de me
enquadrar e em parte ao desalento e em parte

ao desalento."

it~ERi.Ji{D
Alternativa correta: letra "e" - In depende de
algo= objeto indireto; deve-se a algo= objeto indireto.
Alternativa "a"- adjunto adverbial de lugar.
Alternativa "b"- adjunto adverbial de lugar.
Alternativa 11C"- adjunto adnominal do objeto
direto (alguma consciência de si= tem algo}
Alternativa "d"- adjunto adverbial de lugar.

2.6.AJURI
96. (Procurador do Município - Prefeitura Boa
Vista- RR/2012- AJURI) Assinale a alternativa em
que aparece pronome apassivador:
(A} Não se acredita mais em políticos.

Alternativa-correta: letra "a"- O que precisam
ser dadas? As primeiras informações sobre o mundo:
sujeito.

Alternativa "bH - Tem algo (consciência =
objeto direto); ter consciência de algo (de que seus
atos ... = complemento no mina!). Como há conjunção
Integrante e verbo: oração subordinada substantiva
completiva nominal.
Alternativa "c" - Corrigir algo (isso = objeto
direto).

Alternativa "d"- Recebíamos alguém (jovens =
objeto direto).

Alternativa "e" - Dizem algo (que nossa economia floresce= objeto direto). Como há conjunção
integrante e verbo: oração subordinada substantiva
objetiva direta.

(B) Não se fabricam mais bolsas de couro como antigamente.

(C) Necessita-se de vários funcionários na EMHUR.
(D) Precisa-se de profissionais qualificados para preenchimento de vagas em empresas privadas.

Alternativa "b": correta- V.T.D. + SE =voz passiva (pronome apassivador}: Bolsas de couro não são
fabricadas mais como antigamente.
Alternativa "a" -índice de indeterminação do
sujeito= verbo transitivo indireto+ se.
Alternativa "c" -índice de indeterminação do
sujeito= verbo transitivo indireto+ se.
Alternativa "d" -fndice de indeterminação do
sujeito= verbo transitivo indireto+ se.

Revisaçoo;>- Língua Portuguesa • Duda Nogueira

97. (Procurador do Município - Prefeitura Boa
Vista - RR/2012 - AJURI) Em todas as alternativas
há objeto indireto, exceto:
(A) Sou favorável à sinalização adequada nas vias do
município de Boa Vista.
(B) As ruas de Boa Vista necessitam de medidas
urgentes e necessárias para a conservação.
{C) Os moradores de Boa Vista gostariam de mais
segurança e policiamento nas praças.
(D) Alguns motoristas desobedecem às normas de
segurança do trânsito e por isso provocam muitos acidentes.

Alternativa "c" -0 se funciona como sujeito nas
frases em que ele é o sujeito de verbos no infinitivo.
Alternativa "d" -0 se é partícula apas_sivadora em frases onde o agente não é determinado
e o sujeito é geralmente ser inanimado: Vendem-se
casas.
99. (Procurador do Munidpio - Prefeitura Teresina - Pl/2012 - IVIN) Em: uo juiz - não me lembro
se menina ou menino- nomeou o advogado de acusação, e o réu nomeou seu próprio advogado.N
Aforma verbal destacada classifica-se como:
(A) Verbo de ligação.
(B) Transitivo indireto.

Alternativa "a": correta - exceção porque à
sinalização adequada é complemento nominal do
predicativo do sujeito favorável e não objeto indireto

(C) Intransitivo.

(D) Transitivo direto.

como ocorre nas demais alternativas.
Alternativa "b" -Medidas urgentes = complementa o verbo NECESSITAM - V.TJ. (necessitam de
algo).

Alternativa "d": correta- A forma verbal destacada nomeou é transitiva direta e tem corrlo complemento o objeto direto seu próprio advogado.

Alternativa "c" -De mais segurança e = complementa o verbo GOSTARIAM - V.T.I. (gostariam de
algo).

Alternativa "a" -Para haver verbo de ligação é
necessário o predicativo {termo que qualifica): o réu
era culpado.

Alternativa "d" -As normas do trânsito "' complementa o verbo DESOBEDECEM - V.T.I. (desobedece a algo).

Alternativa "b" -Exíge preposição: o réu netessita de advogado.

2.7.1VIN

Alternativa "c" -Não exige complemento: o réu
sumiu do tribunal.

2.8.PONTUA

98. (Procurador do Município- Prefeitura Teresina - Pl/2012 - IVIN) Na passagem: ucom essa pergunta, o tribunal~ dissolveu porque perceberam que
todos, inclusive o juiz e o advogado de acusação, eram
culpados ...~ A CORRETA função sintática do termo
destacado está na opção:

100. (Pontua Concursos - Analista Judiciário Area Judiciária- TRE/SC/2011) Assinale a alternativa em que o substantivo apresentado seja núcleo
do sujeito da oração em que está inserido:

(A) fndice de indeterminação do sujeito.

(A) anos (Faz anos)

(8) Objeto direto reflexivo.

(B) criança (A cada criança, repete, cioso: - Lê aí
enquanto come, menino.)

(C)

Sujeito.

(D} Partícula apassivadora.

*+!:i:Hiif.'*-1*
Alternativa "b": correta - O termo destacado
se é objeto direto reflexivo, pois é complemento da
forma verbal transitiva direta ~dissolveuN que traz
ação reflexiva: o tribunal dissolveu-se {a si mesmo).
Alternativa "a" -0 se, fndice de indeterminação
do sujeito, tem a função sintática de indeterminar o
sujeito. Neste período, o sujeito está explícito- o tribunal.

(C) pessoas (Lá, as pessoas poderão consultar de

graça, à vontade.)
{O) tatuagem (oferece um bônus aos clientes: tatuagem de palavra)

Alternativa "c": correta - (a} Faz anos: objeto
direto. O verbo fazer indicando tempo decorrido é
impessoal e transitivo direto;
Alternativa "b" -repete a cada criança: objeto
indireto- repete algo a alguém;
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Alternativa "c" -as pessoas poderão consultar:
sujeito. Quem poderá consultar?;

2.9.UFMT

Alternativa "d" -tatuagem possui função de
aposto explicativo de bônus. Note que há dois pontos.

102. (Procurador do Município - Prefeitura de
Cuiabá - MT/2007 - UFMT) Sobre estruturas morfossintáticas, assinale a afirmativa INCORRETA.

101. (Pontua Concursos - ll,nalista Judiciário Area Judiciária - TRE/SC/2011) Analise as afirmações, julgando-as V (Verdadeiras) e F (Falsas):
( ) Em Compra-se enciclopédias e Aceita-se doações,
de acordo com o que prescreve a norma culta
padrão, o sujeito é indeterminado.
( ) Em Tem um que fez um cartaz, o verbo
sendo empregado no lugar de haver.

ter está

( ) Em Me pergunte qualquer coisa, o pronome oblíquo foi empregado de acordo com as regras
prescritas pela norma culta padrão.
Assinale a alternativa que complete CORRETA e
respectivamente, de cima para baixo, os parênteses:
(A) F-V-F.
(B) V-V-F.

(C) V-F-F.
(0) F-F-V.

Alternativa "a": correta - Questão de análise
sintática e concordância
Em Compra-se enciclopédias e Aceita-se doações além de haver sujeito, há erro de concordância,
pois o sujeito está no plural e o verbo no singular.
Retificando: compram-se enciclopédias e aceitam-se
doações. Quem compra, compra algo, verbo transitivo dirEitO seguido do pronome apassivador SE
indica voz passiva sintética.
Facilitando: V.T.O. +SE= V.P.- não pode esque~
cer. Verbo transitivo direto e indireto+ se também é
igual voz passiva. Veja: Dão-se explicações aos leitores. Explicações são dadas aos leitores. Explicações
possui função de sujeito.
O primeiro item está incorreto, já que afirma
haver sujeito indeterminado e o sujeito é simples e
determinado. Eliminam-se as alternativas b e c.
No segundo item, basta substituir ter por haver: Há
um que fez..o. cartaz. Fica correto, verdadeira. Já chegamos à resposta, pois a alternativa d foi descartada.
No terceiro item, :nicia frase com pronome oblíquo, o que está incorreto. Não se inicia frase com
pronome oblíquo e nem pode vir posposto à vírgula.

(A) A oração o Criador seja louvado! equival~ aLouve-se o Criador!, com verbo no imperativo,
expressando ordem ou convite.
(B) Em só aparecem as lindas e bem sucedidas, o
verbo concorda em número e pessoa com o
sujeito posposto.
(C) O termo conclusão funciona como adjunto
adverbial em: chegou à conclusão de que a cintura ... sempre foi elogiadíssima.

(O) São intransitivos todos os verbos do período:
Aliás, ninguém entende, nem mesmo Freud,
que, num momento de aparente exasperação,
perguntou o que as mulheres querem e morreu
semsabér.
(E)

Gostosas irretocdveis funciona como agente da
passiva em: mulheres, massacradas sem clemência por gostosas irretocáveis.

G!MiiJ·IH.
Alternativa "d": corretasão transitivos diretos.

Entender e perguntar

Alternativa "a" -0 Imperativo indica ordem ou
desejo. No caso mencionado, o verbo encontra-se,
respectivamente, na voz passiva analítica e na voz
passiva sintética.
Alternativa "b" -Ordem direta (iniciando com o
sujeito): as lindas e bem sucedidas só aparecem.
Alternativa "c" -Adjunto adverbial por ser feita
a pergunta ao verbo chegar. Ad origina-se do grego
e significa junto, ou seja, junto do verbo.
Alternativa "e" -Voz ativa: gostosas irretocáveis
massacram mulheres.

'-:··

2.10FUNRIO
103. (Funrio- Policial Rodoviário Federa1/2009)

uouando vocé _me ouvir cantar, Venha, não creia,
eu não corro perigo." A canção de Caetano Veloso
emprega uma estrutura sintática que combina os
verbos nouviru e "cantar" com o pronome "me".
Quanto a essas palavras, é correto afirmar que
(A) os verbos "ouviru e "cantar~ formam uma locução
verbal Vinculada ao pronome "me".
(B) apenas o verbo "cantar~ é transltlvo direto, sendo
"meu o objeto direto.

,,.•
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(C) o pronome oblíquo ocupa uma posição de
ênclise av verbo "ouvir".
(O) apenas o verbo "ouvir" é intransitivo, sendo "me"

uma palavra expletiva.

1)

O termo é preposicionado.

2)

Voltemos ao vocábulo anteposto e tentemos
conjugá-lo {imprescindível é adjetivo, ·ou seja,
nome e não se pode conjugar). Pronto, temos
complemento nominaL

Alternativa "a"- Não é locução por não poderem ser substituídos por um verbo haver.

~

Todos: sujeito;

._

Têm: verbo transitivo direto;

Alternativa "b" - Cantar é intransitivo: quem

~

Medo: objeto direto;

._

Quem tem medo, tem medo de algo: da reprovação é complemento nominal.

{E) o pronome "me" se relaciona gramaticalmente
com "cantar" e com "outr".

.,.

Alternativa "e": correta - Você ouvir alguém

•

··~

., ...

Alternativa "e": correta -Imprescindível para o
funcionamento do país. Vamos facHita~I.

Exemplo: Todos têm medo da reprovação.

cantar (me"' objeto direto).

'

canta, canta.

Alternativa "c"- O pronome oblíquo está antes
do verbo: próclise.
111-

Dica:

~

Êndise: de,pois do verbo;

~

Mesóclise: no meio do verbo.

Próclise: antes do verbo;

Alternativa "d"- Ouvir é transitivo direto e me
é objeto direto, como mencionado na alternativa e.
104. {Funrio - Policial Rc;»doviário Federal/2009)
No tema indígena e em outros, devem-se proteger
os interesses de todos e a paz social, imprescindível PEfE.
o funcionamento do país, mas também devem-se proteger os direitos das partes. As florestas têm seus direitos, independentemente de algumas discussões que
possam vir a acontecer sobre a propriedade de determinados territórios, porque as comunidades têm os seus.
Deve - se fazer um esforço para dialogar que permita
avanço no processo. (E! Diario Austral, 30 set.2001).

O trecho acima foi retirado do discurso do subsecretário do Ministério de Desenvolvimento e Planejamento do Chile, publicado naquele país. Assinale
a alternativa que analisa gramaticalmente de modo
correto uma das passagens do texto.
(A) "Devem-se proteger os interesses de todos" contém pronome com função indeterminadora do
sujeito.
(B) O advérbio "independentemente" introduz uma
locução concessiva de causa.
(C) A locução verba! "possam vir a acontecer" indica
a precisão das discussões.

{O) O pronome possessivo "seus" está empregado
com o valor de "alguns".
(E) O termo "para o funcionamento do país" é complemento nominal de "imprescindível".

Façamos assim: da reprovação "' termo preposicionado. Voltemos ao termo anteposto"" medo. É
um substantivo e não pode ser conjugado: complemento nominal,

Alternativa "a" - Pronome apassivador. Faça
a transposição pará a voz passiva analítica para de
certificar: os interesses de todos devem ser protegidos.
Alternativa "b" - Independentemente: de
modo independente; livremente. Indicam causa:
porque, que, como (=o porque, no início da frase),
pois que, visto que, uma vez que, porquanto, já
que, desde que, etc.
Alternativa "c"- O verbo está no presente do
subjuntivo, logo não indica precisão, mas sim dúvida.
Alternativa "d"- As comunidades têm os seus
direitos.

105. {Funrio- Policial Rodoviário Federal/2009)
Em relação à manutenção da coesão e coerência do
trecho "Ao Hospital Regional de Salgueiro as vítimas
do referido acidente foram levadas", pode-se afirmar que
(A) há manutenção da coesão e coerência textuais
desfavorecidas pelo emprego da voz passiva.
{B)

é sujeito paciente o termo "as vítimas", como
comprova a concordância de "serem levadas".

(C) realizando os ajustes necessários, a expressão
"foram levadas" seria erroneamente substituída
por levaram-se.
(0) há inversão da ordem direta da oração, ocasio-

nando incoerência textual e ambiguidade.
(E) é incoerência textual alocar adjunto adverbial
no início do período construído na voz passiva.
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2.12. CESGRANRIO
Alternativa "b": correta - As vítimas foram
levadas: as vítimas= sujeito paciente da voz passiva
analítica (ser+ particípio).
Alternativa "a" - Não são desfavorecidas pelo
emprego da voz passiva analítica.
Alternativa "c"- Transpõe-se a oração da voz
passiva analítica (ser+ particípio) para a passiva sintética (V.T.D. +se).
AlternatiVa "d"- A inversão n.ão ocasiona incoerência.
... Dica - Inversão: a oração não se encontra na
ordem direta=- sujeito+ verbo+ complemento.
Alternativa "e"- Como mencionado acima, não
é incoerente inverter termos.

2.11.UEG
106. {Delegado de Polícia- GOl 2008- UEG) Assinale a alternativa em que os termos destacados exercem a mesma função sintática:
(A) "Creio igualmente que é feliz aquele que coaduna

o seu modo de operar com as condições da sua
época"; ''Notamos também, de dois homens cautos, que um realiza o seu propósito e o outro não".
{8) uos homens, com a sua sabedoria, não poderiam

retificá-las"; "a qual manifesta seu poder onde
nã~ há forças organizadas que lhe resistam".
(C) "dois que se conduzem diversamente logram 2

mesmà resultado"; "A isso subordina-se igualmente o caráter cambiante do sucesso".
{D) "não é nulo nosso livre arbítrio"; "E eu a comparo
a um destes rios torrentosos".

~~~~
Alternativa "d": correta - Os dois termos possuem função de sujeito: nosso livre arbítrio é nulo;
eu comparo.
Alternativa "a" -Aquele é feliz: predicativo do
sujeito; um realiza seu propósito: objeto direto.
Alternativa "b" -Para ganhar tempo, nem precisaria encontrar as funções sintáticas, pois os pronomes oblíquos o(s), a{s) possuem função de objeto
direto e o lhe pode ser objeto indireto, complemento
nominal ou adjunto adnominaf.
Retificar é transitivo direto = las: objeto direto;
resistir é transitivo indireto= lhe: objeto indireto.
Alternativa "c" -0 mesmo resultado: objeto
direto; a isso: objeto indireto.

Atenção! A questão refere-se ao texto abaixo.
O sentido da vida

Quantas vezes ficamos desesperados procurando entender a logiddade do que não tem
lógica. Queremos uma explicação lúcida e convincente daquilo que não se explica. Simplesmente é.
Nos perdemos em um mar de Npor quês".
Por que isso, por que aquilo. Por que justamente
comigo? Nos afundamos nos "por quês" em tudo
que nos cerca, e perdemos o sentido do fluxo do
nosso caminho.
Não existem caminhos pré-determinados. O
caminho de cada um se tGz ao caminhar. Ou seja, a
maneira como eu percorro o meu caminho é que vai
determinar como ele irá se delinear. O ponto de chegada é a meta que eu necessito para a evolução da
minha consciência, do meu ser interior. Aquilo que
eu devo aprender. A condusão a que eu devo chegar.
Mas, a maneira como eu caminho, se me posiciono às margens, de um lado ou de outro, ou se
prefiro a via central, o caminho do meio, depende
de mim. Tudo é uma questão de posicionamento.
Onde eu me coloco diante de tal fato? De que lugar
eu estou, neste momento, olhando para minha
vida? Onde eu estou? Onde você está?
Aquilo que nós carregamos através desse comi~
nho pertence apenas a nós mesmos. Se oferecemos
algo a alguém, e isto é aceito, deixa de nos pertenfi!!: Ese não for aceito, continua conosco. Eé isso
que acontece com nossos sentimentos de amor,
compaixão, inveja, raiva e tudo que nossa alma
humana possa criar. Se o amor que eu sinto não é
aceito, eu não posso doá-lo. Se a raiva que eu sinto
não é aceita, eu não posso depositá-/a. Se o outro
não me recebe, eu não posso chegar. Eu continuo a
sentir o que sinto, mas não chega ao destinatário.
Só carregamos aquilo que não é nosso se dermos permissão para isso. Ou melhor, se eu aceito
levar uma carga que não me pertence é porque eu
estou fazendo essa escolha. Eesse é o caminho que
eu estou escolhendo. Se, ao contrário, eu percebo
e discrimino aquilo que tem a ver comigo e reconheça como pertencente a mim, eu entro no fluxo
da minha vida, me apodero do sentido que ela tem
para mim.
Os "porquêsn já não são importantes. Mos, sim,
buscar o sentido através do npara quên. Procurando
compreender o propósito das atitudes. Aprendendo a fazer a leitura dos gestos. Se uma pessoa
(nos incfuindo também) tem um determinado
comportamento, não devemos perguntar: "Porque
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isso H? Mas, o melhor é perguntar: "Para que isso? O
que você quer obter ou provocar?
Qual a sua intenção em fazer tal coisa''?

Oe5sa maneira, temos a possibilidade de transformar a situação que nos aflige. Não é desvendando
o Npor quê~ mas compreendendo o "para quê".
Ninguém tem o direita de escolher o caminho que você deve seguir! Só se você permitir...

(UMA, Eneida. Jornal do Brasil. Revista Vida. Rio de
Janeiro, 28 ago. 2004. ano I, no 38. p. 20.

107. (Cesgranrio- Analista Previdenciário -INSS/
2005) Assinale a opção em que o verbo ser está

empregado, tanto semântica quanto sintaticãiTiente,
de forma diferente das demais.
(A) #Tudo é uma questão de posicionamento.u
{quarto parágrafo)
(B) ~se oferecemos algo a alguém, e isto é aceito,
deixa de nos pertencer." (quinto parágrafo)
(C) "Se o amor que eu sinto não é aceito, eu não
posso doá-lo." (quinto parágrafo)

é nosso se dermos permissão para isso." (sexto parágrafo)

(D) "Só carregamos aquilo que não

(E) "Ou melhor, se eu aceito levar uma carga que
não me pertence é porque eu estou fazendo essa
escolha." (sexto parágrafo)

Alternativa "e": correta - Perceba que nas
outras alternativas o verbo ser é de ligação, seguido,
óbvio, de predicativo. O que não ocorre na alternativa e, pois apenas acompanha a conjunÇão coordenada explicativa porque.
Alternativa "a" -verbo de ligação seguido de
predicativo do sujeito (uma questão de posicionamento).
Alternativa "b" -verbo de ligação seguido de
predicativo do sujeito (aceito).
Alternativa "c" -verbo de ligação seguido de
predicativo do sujeito (aceito).
Alternativa "d" -verbo de ligação seguido de
predicativo do sujeito (nosso).

podere a manutenção de suas regalias, custe o que
custar... pois quem paga por isso é o povo, o mesmo
povo que chamam de vândalos, mas na época das
eleições recebem até tapinha nas costas e belas sorrisos nas fotos ...
108. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:
( } No texto acima, ocorrem dois predicativos do
sujeito: um na oração "o que importa é a cultura do poder", representado por "a cultura do
poder"; o outro na oração "pois quem paga por
isso é o povo~, representado por ~o povo".
( ) Verdadeiro ( ) Falso

Resposta: {falso)- Bela pegadinha da banca! As
duas orações encontram-se na ordem indireta, ou
seja, não se iniciam com o sujeito. À análi6e:
A cultura do poder (sujeito) é o que ifT1pOrta =
predicativo: O (pronome demonstrativo que pode
ser substituido por "aquilo").
O povo (sujeito) é quem paga.

109. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:
( ) O objeto indireto e o complemento nominal,
quando formados por preposição seguida de
um substantivo, apresentam a mesma estrutura e, por isso, podem se confundir. Todavia, a
diferença entre eles é a seguinte: o objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo
indireto; o complemento nominal completa o
sentido de um nome (substantivo, adjetivo ou
advérbio). Servem de exemplo:

Alternativa "a" -Objeto indireto:
O inimigo não resistiu ao ataque.
Eles não precisam de apoio.

Alternativa "b" -Complemento nominal:
Anteriormente ao presidente, falou o embaixador.

2.13. FEPESE

Vou me esforçar, mas não tenho certeza do resultado positivo.

Texto:

Estou cercado de chupins.
( ) Verdadeiro ( ) Falso

Sóbias palavras, Edison: completas e verdadeiras. Nada a acrescentar; pena que suas palavras
não surtiram efeito nos meios políticos, pois para
eles isso nada ímporta;o que importa é a cultura do

Resposta: (verdadeiro)- a) não resistiu (verbo)
a algo: O. L; não precisa (verbo) de algo: 0.1.; b) Ante-
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riormente (advérbio - nome} a algo: C.N.; cercado
(adjetivo) de algo: C.N .
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2.1 S. FUNCAB

... Dica: rápida: nomes não são conjugadas.
Trecho para a questão.

2.14ACAFE
Noticia de jornal
110. (ACAFE - Delegado de Polícia - SC/2014) Na

Leio no jornal a notícia de que um homem
morreu de fome. Um homem de cor branca,
trinta anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da
cidade,permanecendodeitadonaca/çadadurante
72 horas, para finalmente morrer de fome. (...)
(SAB/NO, Fernando. As melhores crônicas de Fer+
nando Sabino. 2° ed. Rio de Janeiro: Best Bolso,
2008. p. 46-Z)

frase "Uma das questões sociais que ma\s afligem os
dias de hoje é a da incapacidade de controlar o uso
de drogas ilícitas, e, mais ainda, os baldados esforços
para dar um fim, ou minimamente reduzir a níveis
socialmente aceitáveis o sinistro sistema criminal
que faz essas drogas circularem por todo o mundo,
com uma logística de uma eficiência impressionante", a conjunção "e" tem a função de:
A) introduzir duas orações coordenadas explica-

tivas separadas pela conjunção "ou".
B)

correlacionar o sujeito "que mais afligem os dias
de hoje" com o núcleo do predicado "uso de drogas".

C} estabelecer uma oposição entre o uso de drogas

111. (FUNCAB - Engenharia Civil - SUPEL/RO
2016) Em uma das alternativas a seguir, o termo
destacado funciona como objeto direto da oração
a qual pertence. Assinale-o.

e o sistema criminal quef<1zas drogascirC'ularem.

A}

"defome"

D) enfatizar o sentido do que se afirma nas duas

B)

"a notícia"

C)

"sem socorros"

orações anteriores.
E)

coordenar dois sintagmas nominais que exercem
a função de predicativo do sujeito, representado
por "uma das questões sociais que mais afligem
os dias de hoje".

Alternativa correta: letra "e"

D) "em pleno centro da cidade"

E)

"U~ homem de cor branca"

Alternativa correta: letra "b"- Perceba que há
termo intercalado e sem pontuação:

O Nota da autora: questão de análise sintática e
período composto.

Note o paralelismo sintático e o verbo de ligação
(é),

sujeito: eu

leio

no jornal

leio algo:

aajunto
adverbial de

V.T.O.

Uma d;s questões sociais é
-+ a da incapacidade de controlar o uso de drogas ilícitas

e {são) mais ainda -+ os baldados esforços para
dar um fim, ou minimamente reduzir a níveis socialmente aceitáveis o sinistro sistema criminaL
A conjunção "e" liga os predicativos do sujeito.

Alternativa "a"- Não se trata de orações expli+
cativas.
Alternativa "b" - Sujeito da oração "que mais
afligem": q4e._ = pronome relativo que retoma "uma
das questões sociais"; "uso de drogas" é objeto direto
de controlar.
Alternativa "c"- Não há oposição.
Alternativa "d"- Não enfatiza, apenas adiciona.

Coloque na ordem.direta para não haver engano:

sujeito: eu

leio

nojorna!.

leio algo:

aojunto
adverbial de

V.T.O.

Alternativ~ "a" - morreu de quê? De fome =
adjunto adverbial de causa {porque tinha fome).

Alternativa "c" - como morreu? Sem socorros
= adjunto adverbial de modo.
Alternativa "d"- onde morreu? Em pleno centro fil.a cidade= adjunto adverbial de lugar.
Alternativa "e" - quem morreu de fome? Um
homem de cor branca= sujeito.

•

•

l

;J

1

,1

2.16. FUNDATEC

2.

Complemento nominal de adjetivo.

3.

Pronome com valor possessivo.

Coluna 2

Trechos para a questão.

()lhe (primeiro parágrafo)
O trem que naquela tarde de dezembro de 1909

()lhe (segundo parágrafo)

trazia de volta a Santa Fé o dr. Ro]Jrigo Terra Cam~·

•

-~..j

··-I

{)lhe (terceiro parágrafo)

bará passava agora, apitando, pela frente do cemitério da cidade. Com a cabeça para fora da janela,
o rapaz olhava para aqueles velhos paredões,

imaginando, entre emocionado e divertido, que os
mortos, toda vez que ouviam o apito da locomotiva, corriam a espiar o trem por cima dos muros do
cemitério. Imaginava que ali estavam sua mãe, o
capitão Rodrigo, a velha Bibiana, outros parentes e
amigos. Sorriam, e era-lhe agradável pensar que o
saudavam: "Bem-vindo sejas, Rodrigo! Temm espe-

()lhe (terceiro parágrafo)
Assinale alternativa que preenche, correta e respectivamente, os parênteses, de cima para baixo:

A) 2-2-3-1.
B)

2-3-2-2.

C)

2-3-1-l.

ranças em ti!" Havia apenas um que não sorria. (...)

D) 1-2-2-3.

O trem ainda apitava tremulamente, como

E} 1-2-3-2.

se estivesse chorando. Mas quem, enternecido,
chorava de verdade era Rodrigo. As lágrimas lhe
escorriam pelo rosto, a que a poeira dava uma cor
de tijolo. Maneco Vieira tocou-lhe o braço. "Que foi
que houve, moço?", oerguntou, com um jeito protetor. Rodrigo levou o lenço aos olhos, dissimulando:
"Esta maldita poeira ... "
No vagáo agora os passageiros começavam
a arrumar suas coisas·, erguiam-se, baixavam as
malas dos gabaritos, numa alegria alvoroçada de
fim de viagem. Rodrigo foi até o lavatório, tirou o
chapéu, lavou o rosto, enxugou-o com o lenço e .
por fim penteou-se com esmero. Observou, contrariado, que tinha os olhos injetados, o que lhe dava
um ar de bêbedo ou libertino. Não queria fogo de
chegada causar má impressão aos que o esperavam. Piscou muitas vezes, revirou os olhos, umedeceu o lenço e tornou a passá-lo pelo rosto. Pôs a língua para fora e quedou-se por algum tempo a examiná-ta. Ajeitou a gravata,tornou a botar o chapéu, recuou um passo, lançou um olhar demorado
para o espelho e, satisfeito, voltou para seu lugar.
Maneco Vieira sorriu, dizendo-lhe: "Enfim chegamos, com a graça de Deus ... e do maquinista."(...)

Adaptado de: Érico Veríssimo, O Tempo e
o Vento, Parte 11: o Retrato, vol. I. 3a ed. São
Paulo:

Alternativa correta: letra "c''
{2) era-lhe agradável pensar= era (verbo de ligação) agradável (predicativo do sujeito) a ele: complemento nominal do adjetivo "agradável". Eliminadas
De E.

(3) As lágrimas lhe escorriam pe!o rosto"" escorriam pelo seu rosto: posse com função sintática de
adjunto adnomina!. Eliminada A.
(1) o que lhe dava um ar de bêbedo"" dava algo
(um ar de bêbado) a alguém (a ele): objeto indireto
do verbo "dar". Eliminada 8.

{1) dizendo algo a alguém (a ele): objeto indireto
do verbo "dizer".

2.17 NUCEPE
~13. {NUCEPE- Delegado de Polícia- Pl/2014) Nas
opções abaixo, aquela cuja palavra ou expressão
destacada NÃO sugere ideia de tempo é

a)

Desde sua criação (ou surgimento, dependendo
do ponto de vista}.

b)

Há quem tente explicar a violência, a opção pela
criminalidade.

112. (fundatec- Procurador do Estado- RS/2015)

c)

Associe a Coluna 1_ à Coluna 2 de acordo com a função que as ocorrências do pronome lhe possuem no
texto:

Na semana passada, a violência (ou a falta de
segurança) voltou ao centro dos debates.

d) Não é de hoje que o cidadão se sente desassistido pelo Estado.

Companhia das Letras,2004. p.92-93.

Coluna 1
1.

Objeto indireto de verbo.

e)

Quando falta sensatez ao Estado é que ganham
força _outros paradoxos.
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Alternativa correta: letra "b"- A opção pela crimina/idade é aposto explicativo de violência.

fruto de uma situação que tem tudo para setornar explosiva. A alta dos preços dos alimentos é
forte e disseminada à ponto de elevar os índices
de inflação em todo o mundo.

Alternativa "a"- desde quando? Desde sua criação=tempo.

Alternativa "c" - quando voltou? Na semana
passada =tempo.

Alternativa "d" - quando o ddadão se sente
desassistido? Não é de hoje= tempo.
Alternativa "e"- quando ganham força outros
paradoxos? Quando falta sensatez= tempo.

Q!JESTÕES DIFÍCEIS
1. ESAF
01. (ESAF- Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil/2009) Os trechos a seguir constituem um
texto adaptado de Valor Econômico. Assinale a
opção que apresenta erro de sintaxe.
(A) Pela primeira vez desde a década de 1970, uma
onda de fome se espalha por vários pontos do
globo simultaneamente. Os protestos não ocorrem apenas na miserável África, mas atingem
o Vietnã e as Filipinas, na Ásia, as ex-províncias
soviéticas, como o Cazaquistão, e os países latino-americanos, como o México.
(B) Ao cOntrário das crises de anos anteriores, não
há nenh.uma grande quebra de safra provocada
por desastres climáticos de grandes proporções
- a única exceção atual é o trigo. Desta vez, os
próprios preços se abatem sobre os miseráveis
e remediados dos países em desenvolvimento
com a força de calamidades naturais.

(C) A reação dos governos diante da pressão de
massas esfomeadas na rua, ou diante da possibilidade de tê-las em futuro próximo, foi a suspensão das exportações, a redução das tarifas de
importação, o subsídio direto ao consumo ou o
controle de preços.
(D) As previsões de inflação média dos países emergentes subiram para algo em torno de 7% este
ano. Quando examinada a inflação específica
dos alimentos, os índices pulam para os dois
digitas. O trigo aumentou 77% no ano passado
e o caso do arroz é dramático para os pobres da
Ásia: ele mais que dobrou de preço no ano.
(E) A instabilidade econômica criada com a crise das
hipotecas nos EUA soma-se agora princípios de
instabilidade política em boa parte do planeta,

Alternativa "e": correta.
O Nota da autora: Quando no enunciado houver sintaxe, atente-se a concordância, regência e
crase.
Há dois erros e iniciemos pelo mais fácil: acento
indicativo de crase antes substantivo masculino
ponto. Quanto ao segundo erro, há duas possibilidades: nA instabilidade econômica criada com a crise
das hipotecas nos EUA soma-se agora a princípios de
instabilidade política em boa parte do planeta" ou "À
instabilidade econõmica criada com a crise das hipotecas nos EUA somam-se agora princípios de instabilidade política em boa parte do plane~a".

Nas alternativas a, b, c e d não há erros.
02. (ESAF- Analista Tributário da Receita Federal do Brasil/2009) Em relação à função do "se", assinale a opção correta.

A queda de rentabi/idilde das exportações
se agrava(1) a cada dia em razão da valorização
do real. Tudo indica que a moeda nacional deve
continuar a se va/orizar(2) e o Banco Central (BC),
apesar das suas intervenções cada vez maiores,
está impotente diante dessa valorização, que ta ma
mais difícil a exportação e favorece a importação,
ameaçando o crescimento da indústria nacional.
O governo se mostra(3) incapaz de encontrar um
modo de compensar esse efeito.
Está-se(4) observando também uma queda
no quantum das exportações de manufaturados,
de 17,4% nos sete primeiros meses do ano, junto
com uma queda de preços de 5,5%, enquanto nos
produtos básicos um aumento de 6,5% no quantum
correspondeu a uma queda de 16,1% nos preços.
Não se pode(5) pensar que o fluxo de dólares
possa diminuir nos próximos anos e, assim, criar um
ambiente muito favorável a uma desvalorização,
pois os Investimentos Diretos Estrangeiros devem
crescer, a Bolsa de Valores acompanhará a melhora
da economia e a produção de petróleo, apesar da
criação de um fundo especial, aumentará as receitas. (O Estado de S. Paulo, Editorial, 14/10/2009)
{A) (1) Indica voz passiva analítica.
(B) (2)1ndica sujeito indeterminado.
(C) (3) Funciona como objeto indireto.
(D) (4) Indica voz reflexiva.
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(E) (5) lndíca sujeito indeterminado.

g.tsmil1fut~

{E) "mas sem a vocação da espera" (t.2) por "mas
não, a da espera".

Alternativa "e": correta.
O Nota da autora: Questão de análise sintática
e voz verbal.

Não se pode pensar equivale a não se pensa:
para evitar erro, substitua os dois verbos por um,
assim, elimina-se o auxiliar e facilita a classificação.
Quem pensa, pensa em algo = verbo transitivo
indireto+ se indica sujeito indeterminado e a oração está na voz ativa.

Alternativa "a" -Voz passiva analítica: verbo ser
+particípio. Não há tal construção.

Alternativa "b" -0 que deve continuar a se
valorizar? A moeda nacional possui função de
sujeito simples.
Alternativa "c" -Não há objeto indireto no período. O único termo preposicionado é de encontrar
um modo de compensar esse feito e possui função sintática de complemento nominal (quem é incapaz, é
incapaz de algo).
Alternativa "d" -Está-se observando = observa-se {verbo transitivo direto + se). A oração está
na voz passiva sintética e equivale a uma queda no
quantum das exportações é observada (voz passiva
analítica).

Alternativa "e": correta.

O Nota da autora: Questão de análise sintática,
concordância, semântica e período compost"o.
Alternativa ke": correta porque ocorreu zeugma
(omissão de palavra): Há sociedades que têm a vocação do crescimento, mas não, a da espera = mas
não (a vocação) da espera.

Alternativa "a" -Há sociedades: oração sem
sujeito, verbo impessoal e no singular. Existem
sociedades: o sujeito é o substantivo sociedades e o
verbo deve concordar com o sujeito plural.
Alternativa "b" -0 pronome relativo que refere-se a sociedades e não pode ser substituído pelo
cuja por se referir ao termo posposto (vocação). Os
pronomes relativos que, quem, ande, o(afquat os (as)
quais nunca poderão ser substituídos por c'uja(o).
Alternativa ucn -Afã significa ânsia, sofreguidão, não havendo relação semântica com equívoco.
Alternativa "d" -Altera a circunstância de adição para condição {se caso).

04. (ESAF- Analista Tributário da Receita Federal
do Brasil/2009) Com relação a -aspectos semânticos
e sintáticos do texto, assinale a opção correta.

03. (ESAF- Analista Tributário da Receita Federal
do Brasil/2009) Assinale a opção que apresenta
proposta de substituição correta de palavra ou
trecho do texto_
sociedades gue têm a vocação do crescimento,
mas sem a vocação da eseera. E a resultante, guando
não é inflação ou crise do balanço de pagamentos, é
~ô:juros altos. O conflito entre as demandas do
5 presente vivido e as exigências do futuro sonhado é
um traço permanente da condiçáo humana. Evitar
excessos e inconsistências dos dois lados é um dos
maiores desafios em qualquer sociedade. No afá de
guerer o melhor de dois mundos, o grande risco é
10 terminar sem chegar a mundo algum: a cigarra triste
e a formiga pobre. (Texto adaptado de Eduardo Giannetti. O valor do amanhã: ensaio sobre a natureza dos
juros. São Paulo: Companhia das Letras, 2005)
~

(A} "Há" (€..1) por "Existe".
(B) uque têm a vocação do crescimento" (€..1) por
ucuja vocação de crescimento".

(C) "No afã de querer" {€..8 e 9) por "No equívoco de
visar".
(D) "E a resultante, quando não é" (t.2 e 3) por "E se
caso a resultante não seja".

Aconteceu poucos dias após o infcio do governo
Collor, a partir do congelamento dos depósitos bancários. Estávamos na longa e irritante fila de um grande
banco, em busca da minguada nota de cinquenta a que
cada um tinha direito. Uma fila pode ser tomada como
um exercício de psicologia comparada. Se, por absurdo,
uma fila assim tivesse de ser formada em um banco
americano, aposto que nela reinaria a frustração controlada e a incomunicação. A cena no banco brasileiro era
diferente. Quase todos conversavam animadamente,
irmanados na dor de ver seu dinheiro distanciar-se para,
quem sabe, náo mais retornar. Havia os ministros da
Fazenda, que mediam as possibilidades incertas de recuperar os depósitos, havia os conformados, que aceitavam tudo, se esse fosse o preço a ser pago pela morte do
dragão inflacionário. Havia os que ficavam especulando
sobre as alternativas que poderiam ter adotado para
escapar ao sequestro. A opção mais aceita punha nas
nuvens o português dono de padaria. Ele, sim, fizera a
certa, guardando seu dinheiro debaixo do colchão. (Boris
Fausto. Memória e História. São Paulo: Graa( Ltda., 2005)
(A} Atendidas as prescrições gramaticais, o segundo
período do segundo parágrafo assim poderia
ser reescrito: Aposto que, se, por absurdo, tal fila
tivesse sido formada em um banco dos Estados
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Unidos, teriam, nela, reinado a frustração contra·
lada e o silêncio.

pode ser comparada a, mas não por pode suscitar. Sus-

(8} Atendidos os preceitos gramatk:ais, é uma construção alternativa para a oração "a que cada um tinha
direito": a qual cada um de nós tínhamos direito.

Alternativa "d" -Pelo simples fato de afirmar
que "no período seguinte, é explicitado o fato narrado pelo autor do texto", sabe-se que o verbo não
é impessoal.

(C) São duas formas corretas de substituição do segmento "pode ser tomada como": pode suscitar;
pode ser comparada a.

'

(D) Como o verbo da primeira oração do texto é

impessoal, não há expressão que exerça a função
de sujeito, o que não acarreta prejuízo semântico
nem sintático para o parágrafo, porque, no período seguinte, é explicitado o fato narrado pelo
autor do texto.

citar: fazer aparecer, provocar, originar.

Alternativa "e" -Sem entender o teor do texto,
certamente surgiriam dúvidas, mas no contexto, a
expressão os ministros da Fazenda está se referindo
aos espertos, pois "mediam as possibilidades incertas de recuperar os depósitos", ou seja, está empregada no sentido conotativo também, como a "morte
do dragão inflacionário".
Leia o texto para responder à questão 05.

(E) São exemplos de expressões empregadas no

texto com sentido denotativo e conotativo,
respectivamente: "os ministros da Fazenda" e
~morte cjo dragão inflacionário".

Alternativa "a": correta.
O Nota da autora: Questão de análise sintática,
pontuação, regência e semântica.

As vírgulas, na alternativa a, indicam várias intercalaçOes, leia as sequêndas em negrito: Aposto que,
se, por absurdo, tal fila tivesse sido formado em um
banco dos Estados Unidos, tertam, nela, reinado a frustração controlada e o sil~ncio.

--

A vírgula após a conjunção integrante que está
indicando intercalação da oração subordinada
adverbial condicional ~se, por absurdo, tal fila tivesse
sido formada em um banco dos Estados Unidos" e a
expressão por absurdo fndica, também, intercalação.
O complemento verbal do verbo apostar (oração
principal) é a oraÇão subordinada substantiva objetiva direta "teriam, nela, reinado a frustração controlada e o silt!ncio" e o adjunto adverbial de lugar nela
{retomando fila} aparece intercalado.
Erros nas demais alternativas:

Alternativa "b" -Há dois erros na substituição: 1.
Ao substituir o pronome relativo que por a qual, este
deveria receber o acento indicativo de crase já que a
regência do substantivo direito pede a preposição ~
(tem direito a algo): à qual cada um de nós tinha direito.
Para se çertificar do emprego da crase, substitua o
substantivo feminino nota, a que o pronome relativo
se refere, por um substantivo masculino qualquer: 2
~ao qual cada um de nós tinha direito. Resultando na form'El ao, indica que há crase na expressão. 2.
A concordância verbal na expressão ~ exige
verbo no singular: cada um de nós tinha direito.
Alternativa "c" -A expressão pode ser tomada
como indica comparação. Poderia ser substituida por

Boa parte de nossa infelicidade ou aflição nasce
do fato de vivermos rodeados (por vezes esmagados ou algemados) por mitos. Nem falo dos belos,
grandiosos ou enigmáticos mitos da Antiguidade
Grega. Falo, sim, dos mitinhos bobos que inventou
5 nosso inconsciente medroso, semere beirando
precipícios com olhos míoees e passo temeroso.
Inventam-se os mitos, ou deixamos que aflorem, e
construímos em cima deles a nossa desgraça. (lya
10 luft, Faxina nos mitos. Veja, 20 de abril, 2005, com
adaptações)

OS. (ESAF - Técnico da Receita Federal - ÁrP.a
Tributária e Aduaneiral2005) Julgue os seguintes itens a respeito das estruturas linguísticas do
texto:

l.

De acordo com as regras gramaticais, o verbo da
primeira oração do texto poderia ser empregado
tanto no singular quanto no plural.

11.

t pela flexão de número no verbo da oração
subordinada, "que inventou nosso inconsciente
medroso" (t.S e 6), que são identificados o
sujeito e o objeto dessa oração.

111. A ideia de "sempre beirando precipícios com olhos
mfopes e passo temeroso" (t. 6 e 7} constitui uma
forma figurativa para explicar "mitinhos" {t.S).
IV. O desenvolvimento do texto mostra que inven·

tar e deixar aflorar são empregados para indicar a passividade dos mitos na sua criação.
Estão corretos apenas
(A)

leU

(B) lelll

(C) li eU!
(0) llleiV

(E) llelV

,,•
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Alternativa "e": correta.

Alternativa "e": correta.
O Nota da autora: Questão de análise sintática,
concordância verbal e semântica.

O Nota da autora: Questão, tan:-..Juém, de çoncordância verbal.

Errada: o verbo deve permanecer no singular por
concordar com o substantivo singular P(i1rte.

O verbo deve concordar com o suje;ito; novos
atores sociais e poHticos nascem.

I.

"'•

11. Correta: a oração está na ordem inversa (não se

As alternativas a, b, c e d estão corretas .

inicia com o sujeito).

sujeito

v.t.d.

objeto direto

111. Errada: a ideia explica "nosso inconsciente
medroso".
IV. Correta, pois o verbo inventar está seguido pelo
pronome apassivador se, ou seja, voz passiva.

06. {ESAF- Técnico da Receita Federal- Área Tributária e Aduaneira/2005) Os segmentos abaixo
são partes sequenciadas de um texto. Assinale o trecho incorreto quanto à organização sintática.
Alternativa "a" -0 Estado, em dificuldades, já
não consegue atender às demandas da sociedade,
notadamente aquelas dos segmentos mais carentes.
Alternativa "b" -Esses, proporcionalmente,
concentram seus maiores contingentes nos países
mais pobres, reduzindo-lhes crescentemente a pos-sibilidade de superar a discriminação de toda ordem
e o resgate de seus direitos econômicos, sociais, políticos e até de sobrevivência.
Alternativa "c" -Movida pelas necessidades
decorrentes da carência, a sociedade procura cons·
truir sua autonomia e sua identidade fora da tutela
do Estado.
Alternativa "d" -Num processo de reivindica·
ção e expressão de luta, ela busca uma nova maneira
de encarar o Estado e de agir coletivamente, manifestando suas aspirações e necessidades.
Alternativa "e" -Nasce, então, novos atores
sociais e políticos, que não só lutam por políticas
públicas que os atendam, mas, principalmente, pelo
reconhedmento como sujeitos legítimos na construção e efetivação de direitos e de uma cultura política
de respeito às liberdades, à igualdade social, à jus~
tiça econômica e à transparência das ações do poder
público.
(itens adaptados de Carlos Eugênio Friedrich Barretohttp://www2.uerj.br/-labore/Cquestoesc/sociedade_2-main,htm)

07. (ESAF- Técnico da Receita Federal- Área Tributária e Aduaneira/2005) Assinale a opção em
que inexiste erro de natureza gramatical e/ou linguística.
Alternativa "a" -Um dos grandes impulsionadores de mudanças são os gestores U'fbanos que
adotam a forma incrementalista de atuação e agem,
associados ou não a empresas imobiliárias, no intuito
de alterar usos da terra urbana ou de ampliar fisicamente os limites da cidade.
Alternativa "b" -A cidade também apresenta
fixos com permanência, nos quais não se alteram
mesmo ao longo d'e processos seculares, e é por isso
que algumas cidades apresentam feições históricas,
preservadas como testemunhas de culturas passa·
das, ultimamente "tombadas como patrimônios históricos da humanidade".
Alternativa "c" -Aparentemente, as cidades
parecem apresentar maior densidade de fixos,
pois o caráter de mudanças e transformações não
é capturado ao longo de uma mesma geração
social, ou se percebe apenas aquelas mudanças de
maior impacto, como derrubada de velhas fábricas nas quais se constroem modernos centros de
compras.
Alternativa "d" -A cidade, como construto
socioespacial, reveste-se de caráter cambiante conforme a atuação das forças que impulsionam o pro_cesso de urbanização. Daí por que, no decurso de
algumas dezenas de anos, certos "fixos urbanos"
poderão não resistir à pressões da sociedade, emergindo estruturas novas a partir de intervenções nos
antigos cascos da cidade.
Alternativa "e" -Nessa ação incrementai de
governo tem papel de destaque um amplo trabalho
de marketing político sob a hégide da "ideologia da
casa própria" e a partir da doação de terreno e uso
constante dos meios de comunicação de massa
anunciando as diferentes estratégias de acesso a
lotes.
(Aldo Paviani, A realidade da metr6pofe: mudança
ou transformação na cidade?, com adaptaçõ~s)

,-387:;-;l
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Alternativa "a": correta.
O Nota da autora: Há erros de regência (com
emprego de pronome relativo), concordância, crase,
pontuação e ortografia.
Na alternativa a, o verbo ser concorda com o predicativo do sujeito (plural}: os gestores urbanos.

Alternativa "b" -Pronome relativo: fixos que
(ou os quais) não se alteram. O substantivo fixos
possui função de sujeito e não admite preposição.
Alternativa "c" -Concordância verbal: ... se
percebem aquelas mudanças. A oração encontra-se
na voz passiva sintética e o termo aquelas mudanças
possui função de sujeito = aquelas mudanças são
percebidas.
Alternativa "d" -0 acento indicativo de crase
antes do substantivo plural pressões também está
errado. Não se usa crase em singular+ plural.
Alternativa "e" -Faltou vírgula para isolar a
inversão do adjunto adverbial: Nessa ação incrementai de governo, tem papel de destaque um
amplo trabalho de'marketing político; erro ortográfico: égide: o que serve de amparo, defesa, proteção.
08. (ESAF - Secretaria da Receita Federal - Técnico da Receita Federal/2003) Em relação ao texto,
assinai~ a opção incorreta.
A ciência moderna desestruturou saberes tradicionais, e seu paradigma mecanicista, que encara o
mundo natural como máquina desmontâvel, levou
a razão humana aos limites da perplexidade, .E2..!::
quanto a fragmentação do conhecimento em pequeS nos redutos fechados se afasta progressivamente da
visão do conjur]tO. A excessiva especialização das
partes subtrai o conhecimento do todo. Daí resulta
a dificuldade teórica e prática para que o espírito
10 humano se situe no tempo e no espaço da sua existência concreta. (José de Ávila Aguiar Coimbra, Fronteiras da Ética, São Paulo: Senac, 2002, p. 27)

(A) O sentido da palavra "paradigma" (f..2) está associado à ideia de modelo, ponto de vista teórico.
(8) As vírgulas após umecanicista" (.f.2) e após "desmontável" (.f.3) isolam uma expressão de caráter
explicativo.
(C) Pelos sentidos do texto, o sujeito sintático de
"levou" (.f.4) é "seu paradigma mecanicista" (.f.2).
(0) Ao se substituir a conjunção "porquanto" (f..S)
pela conjunção porque, as relações sintáticas e
semânticas do período são mantidas.

!

(E) Em "se situe" (f..lO) o pronome "se~ indica indeterminação do sujeito e contribui para conferir
impessoalidade ao texto.

Alternativa "e": correta - O sujeito do verbo
situar é o espírito humano.

Alternativa "a" -Paradigma
modelo, ponto de vista teórico.

mecanicista:

Alternativa "b" -As vírgulas separam oração
subordinada adjetiva explicativa, portanto possui
valor explicativo.
Alternativa "c" -Retire a intercalação da oração citada acima: seu paradigma mecanicista levou a
razão humana aos limites da perplexidade.
Alternativa "d" -Porquanto e porque são conjunções explicativas.
09. (ESAF - Secretaria da Receita Federal - Técnico da Receita Federal/2003) Assinale a opção
em que o trecho do texto foi transcrito com ~de
sintaxe.
Alternativa "a" -As empresas do setor imobiliário que deixaram de prestar contas das transações
realizadas em 2002 vão ser alvo de investigação da
Receita Federal. Imobiliárias, construtoras e incorporadoras tinham prazo limitado para entregar a
Declaração de Informação sobre Atividades lmobiliárias-Dimob.
Alternativa "b" -A estimativa é de que metade
das empresas não declaroU, mas o coordenador-geral de Fiscalização da Receita acredita que muitas
delas ainda vão cumprir a exigência. Até o prazo
foram entregues 21.395 declarações, mas nos registros da Receita constam em cerca de 40 mil empresas
que estariam obrigadas a declarar.
Alternativa "c'! -0 ·coordenador diz que os
dados da Dimob serão confrontados com as informações da declaração das empresas e das pessoas
físicas. O coordenador afirma ainda que as informações serão cruzadas com os dados da CPMF, que têm
sido instrumento indispensável ao trabalho de fiscalização do órgão.
Alternativa "d" -Na declaração, as imobiliárias só devem informar as operações realizadas no
ano passado. As empresas que não tiveram atividades em 2002 estão desobrigadas de prestar contas.
Quem deixou de entregar a declaração no prazo
pagará multa mínima de R$ 5 mil por mês-calendário. Em caso de omissão ou informação de dados
incorretos ou incompletos, a multa será de 5% sobre
o valor da transação.

f!~!j ____ _
Alternativa "e" -Essa declaração foi criada em
fevereiro de 2003 para identificar as operações de
venda e aluguel de imóveis. A Receita quer saber, por
exemplo, a data, o valor da transação e a comissão
paga ao corretor. No ano passado, foram fiscalizadas 495 empresas do setor, cujas autuações somaram R$ 1,2 bilhão.

(Adaptado de www.receita.fazenda.gov.br,
5/06/2003)

Alternativa "b"- Grifaram o verbo mudar: alternativa facilmente descartada.
Alternativa "d"- Predicativo do sujeito.
Alternativa "e"- Grifaram o advérbio de intensidade pouco: alternativa facilmente descartada.

3.CESPE
Trecho para o item.

Alternativa "b": correta - Correção: A estimativa é de que metade das empresas não declarou, mas
o ·coordenador-gera/ de Fiscalização da Receita acredita que muitas delas ainda vão cumprir a exigência.
Até o prazo, foram entregues 21.395 declarações, mas
nos registros da Receita constam que cerca de 40 mil
empresas estariam obrigadas a declarar.

(...) Respeitam-se, decerto, as características
particulares da administração pública.
(. ..)o governo necessita de qUe as escolas assumam um papel de "escola corporativa de gestão'~
alinhando-se às po/fticas e diretrizes de governo no
sentido da melhoria da gestão pública.(... )
Adriano Cesar Ferreiro Amorim. O programa
de capacitação de servidores públicos e de cidadãos do Tribunal de Contas da União: um 'exemplo
de atuação estratégica das escolas de Qovemo.
Revista do TCU, ano 45, n." 26, jan. -abr./2013. lnternet:<http://porta/2.tcu.gov.br> (com adaptações).

As alternativas a, c, de e estão corretas.

2.CETRO
10- (Cetro - Auditor Fiscal Tributário Municipal
- Campinas/SP) Em relação ao trecho: "Mais convincente é a drástica recuperação nas taxas de expansão dos PIBsda Índia e China[...]", retirado do quarto
parágrafo, assinale a alternativa cujo termo destacado
equivale sintaticamente ao termo destacado acima.

{A) "A conexão entre abertura comercial e prosperidade econômica é forte e sugestiva."
(8) "Os críticos,. então, mudam de assunto e argumentam que o crescimento motivado pelo comércio beneficia apenas as elites e não os pobres[...]"
(C) "Os defensores do livre comércio também não
precisam ter receio [...]"
(D) "[.. J o argumento negativo de que a experiência
histórica justifica os argumentos a favor do protecionismo é falho."
(E) "Também não podemos argumentar que o
crescimento tenha pouco a ver com a politica
comercial [.. J"

Alternativa correta: letra "c" - Questão fácil,
mas precisaria, em primeiro lugar, colocar na ordem
direta: sujeito +verbo,
A pergunta: o que é convincente? A drástica
recuperação ... / O verbo é de ligação e convin~
cente é predicativo do sujeito. Os defensores do
livre comércio =sujeito.
Alternativa "a"- Predicativo do sujeito.

11. (CESPE/UnB - TCE/RO - Auditor de Controle
Externo/2013) Nas expressões "Respeitam-se" e
"alinhando-sê", o pronome "se" foi empregado para
indicar a indeterminação do sujéito das respectivas
formas verbais.
( ) Certo ( ) Errado

.,

Errado- Se há SE acompanhado de verbo, deve-se verificar a predicação verbal:

Respeitam-se as características= quem respeita,
respeita algo {verbo transitivo direto). Trata-se de
voz passiva sintética. O se é pronome apassivador e
o termo as características possui função de sujeito.
Transpondo para a voz passiva analítica: as características particulares da administração pública são
respeitadas. Sem analisar o segundo verbo já descobrimos que o item está incorreto. Fácil assim,

Trecho para o próximo item.

(...) Eis ai o fundamento primeiro das polfticas
em favor de quaisquer minorias. No que toca às
pessoas com deficiência, é possível afirmar que o
viés assistencia/ista e caridosamente excludente~
orientava as ações governamentais tem sido substituído por programas de efetiva inclusão, que visam
formar cidadãos sujeitos do próprio destino, e não

Análise sintática
"-----~--------

mais meros beneficiários de políticas de assistência
social.(...)

+DICAS

Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego.
Secretaria de Inspeção do

1. FRASE, ORAÇÃO E PERIODO
Frase: possuf sentido completo.

Trabalho. A inclusão de pessoas com defi~
ciência no mercado de trabalho.

Oração: possui verbo
Período: possui orações.

2.aed., Brasflia, 2007. Internet: <~
dominiopublico.qov.br> {com adaptações).

Período simples: uma oração (um verbo).
Período composto: mais de uma oração (mais

12. (CESPE - Auditor-Fiscal do Trabalho MTE/2013) A inserção de vírgulas imediatamente

de um verbo)

antes e depois da oração "que orientava as ações
governamentais" manteria a correção gramatical,
mas alteraria o sentido do período.

2.SUJEITO
Alternativa "a" -Indeterminado: não se sabe

quem é o sujeito.

( ) Certo { ) Errado

Ocorre quando o verbo está na
3" pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular+ se (índice de indeterminação do sujeito)

•
Certo- A oração inicia-se com pronome relativo,

ou seja, é subordinada adjetiva restritiva. Ao inserirvírgula, a correção gramatical é mantida, mas o sentido
passaria de restritivo {alguns) a explicativo (todos).

Telefonaram para você.
Acredita-se em discos voadores.

V.T.I.

4.1C

CUIDADO: se o verbo for V.T.D. ou V.T.D.I.,
haverá sujeito e admitirá plural, já que teremos,
neste caso, VOZ PASSIVA:

•

13. (IC - TCM/GO - Auditor de Controle
Externo/2012) Assinale a análise correta do termo

Calcula-se o rendimento.

da oração destacado.
O filme "O Artista"
público segmentado.

ultrap~ssou

V.T.D. +SE= V.P. sujeito

os limites do

Pronome apassfvador
CALCULAM-SE OS RENDIMENTOS.

{A) Objeto direto.
(B)

V.T.D. +SE= V.P. Sujeito

Objeto indireto.

Os rendimentos são calculados.

(C) Sujeito.
{0)

Alternativa "b" -Oração sem sujeito:

Predicativo do sujeito.

{E) Agente.da passiva.

singular
Verbo HAVER no sentido de EXISTIR ou OCOR~
RER.

Alternativa correta: letra "a"- O verbo ultrapassar é transitivo direto: ultrapassou algo- e exige

plural plural

objeto direto como complemento.

EXISTIAM muitos alunos na sala.

HAVIA muitos alunos na sala.

Alternativa "b"- O verbo precisaria ser transi·

DEVE HAVER muitos alunos.

tive indireto. Exemplo: obedeceu aos limite-s.

DEVEM EXISTIR muitos alunos.

Alternativa "c" - Sujeito: O filme "O Artista",
sendo que A ARTISTA possui função de aposto espe-

0.0.
HÁ DE HAVEH muitos alunos.

cificativo.

HÃO DE EXISTIR muitos alunos.

_ Alterna1;iya "d" - Não qualifica, logo não pode

Sujeito

ser predicativo.
Alternativa "e"- Para haver agente da passiva,

•

a oração deveria estar na voz pa-ssiva. Exemplo: o.s
limites foram ultrapassados pelo filme. Não é o caso.

Verbos SER, ESTAR e FAZER indicando tempo
ou fenômeno meteorológico

•

FAZER INDICANDO TEMPO PASSADO: SINGULAR

••
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Alternativa ub" -Predicado nominal: o núcleo
é o predicativo (há v.L)

Verbos que indicam fenômeno da natureza.

3. PREDICAÇÃO VERBAL

Alternativa "c" -Predicado verbo-nominal:

há dois núcleos =verbo (+ v. L Ocuil:~) + predicativo

Alternativa "a" -Intransitivo: o verbo não
exige complemento, por isso o prefixo in.

Alternativa "b" -Transitivo direto: o verbo 1

exige complemento sem preposição.

I

Alternativa "cn -Transitivo indireto: o verbo
exige complemento com preposição.

...•

Alternativa "d" -Transitivo direto e indireto:
o verbo exige dois complementos .

Alternativa "e" -Verbo de ligação: liga o sujeito
ao predicativo {termo que qualifica), não indica ação.
Indica estado.
Para haver verbo de ligação, é preciso haver pre-

dicativo.

do sujeito:

1/.T.O

I

O.D.

emocionada.

!predicativo do sujeito

aplaudiu EESTAVA emocionada.
~

Alternativa "b" -Objeto direto pleonástico:
ocorre repetição do objeto direto.

Encontrei j

É o termo que completa o nome e possui preposição.

9. ADJUNTO ADVERBIAL

doobjeto:

V.T.D

uma preposição que não foi pedida e pode ser retirada.

8. COMPLEMENTO NOMINAL

A plateia !aplaudiu !o espetáculoj

I

Alternativa "a" -Objeto direto preposicionado: vem após verbo transitivo direto...... Aparece

É o termo que age na voz passiva, ou seja, quem
pratica a ação.

Qualifica o sujeito ou o objeto.

sujeito

Objeto direto {sem preposição) e cbjeto indireto
(com preposição).

7. AGENTE DA PASSIVA

4. PREDICATIVO
~

6. COMPLEMENTOS VERBAIS

Indica circunstância do verbo.
mortos

I os soldados.

I predicativo do objeto I

0.0.

e eles ESTAVAM mortas.

lO. APOSTO
É o termo que explica ou especifica.

Alternativa "a" -Especificativo: sem pontuação
Alternativa "b" -Explicativo: com pontuação

5. PREDICADO
É a declaração feita do sujeito

Alternativa "a" -Predicado verbal: o núcleo é
o verbo (menos o de ligação)

11. VOCATIVO
É o termo que invoca, chama. Possui pontuação.

1
j

J

~, ==P~er=ío=d=o

('=composto
Período composto é a circunstância que a conjunção estabelece entre as orações.

(C) condição= se, caso, contanto que, salvo se, a
não ser que, desde que, a menos que, sem que, etc.

...............................................

{O) explicação = que, porque, pois (= porque),
porquanto•

QYESTÕES FÁCEIS

(E) comparação "" como, assim como, tal como,
como se, (tão) ... como, tanto como, tanto quanto, do
que, quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que (combinado com menos ou mais), etc.

1. VUNESP

Trecho para a questão.
As cotas raciais deram certo porque seus beneficiados são, sÍrn, competentes. Merecem, sim, frequentar uma universidade pública e de qualidade.
No vestibular, que é o princípio de tudo, os cotistas
estão só um pouco atrás. Segundo dados do Sistema de Seleção Unificada, a nota de corte para os
candidatos convencionais a vagas de medicina nas
federais foi de 787,56 pontos. Para os cotistas, foi
de'?61,67 pontos. A diferença entre eles, oortanto
ficou próxima de 3%. (. .. )

02. (TJ SP - 2014) Assinale a alternativa em que a
vírgula foi empregada para separar oração introduzida por pronome relativo, a exemplo do que ocorre
em: ... um coeficiente de apenas 3% separa os privilegiados, que estudaram em colégios privados ..•

(A) Ele observou o local, sabia, com certeza, que ali
já estivera em outra ocasião, mas quando?
(B) Estou vendo essa tempestade se formar, entre,
que aqui estaremos bem mais protegidos dela.
(C) Ela estava pensando em que lugar estaria, que
dia seria, que pessoas eram aquelas ao seu redor.

(www.istoe.com.br)

(O) Ficou encantada com a histilria, acabara de ler o
livro, que já tinha sido traduzido para o inglês.

01. (TJ SP- 2014) A conjunção portanto expressa

(E) Era posslvel, àquela altura da vida, que todos os
seus maiores desejos se realizassem enfim.

ideia de
(AJ conclusão.
(8) adição.
(C) condição.
(0) explicação.
(E) comparação.

Alternativa correta: letra "a"- Há ideia de conclusão e pode ser substituída por mesmo que; logo,
por conseguinte, consequentemente, por isso, assim
sendo, desse modo, pois.
(8) adição"" e, nem (="e não), não só... mas também, não só... como também, bem como, não só ...
mas ainda.

Alternativa correta: letra "d"
O Nota da autora: Período composto e pontuação.
l Importante relembrar que a oração que inicia
com pronome relativo é subordinada adjetiva.
2. Há dois tipos: explicativa "" com pontuação e
restritiva =sem pontuação.
3. No enunciado e na alternativa O, temos oração
adjetiva explicativa, pois generaliza (enquanto a
restritiva individualiza, restringe).
4. Dica: o que pode ser substituído por o(a) qual.
(A) Ele observou o local, sabia isto: que= conjunção integrante.

Revisaçoé -língua Portuguesa • Duda Nogueira

(B) que= conjunção explicativa.

(0 Ela estava pensando nisto: que= conjunção
integrante.
(E) Era possível isto: que= conjunção integrante.

Porque secaram as pequenas folhas.
(A) adversidade, oposição.
(B) tempo e adição
(D) adversidade, oposição.

(E) adição,

Trecho para a questão.
Um pé de milho
Aconteceu que no meu quintal, em um monte
de terra trazido pelo jardineiro, nasceu alguma
coisa que vadia ser um oé de caoim -mas descobri
que era um oé de milho. Transplantei-o para o exíguo canteiro na frente da casa. Secaram as oequenas folhas pensei que fosse morrer. Mas ele reagiu.
Quando estava do tamanho de um palmo, veio um
amigo e declarou desdenhosamente que na verdade aquilo era capim. Quando estava com dois
palmos veio outro amigo e afirmou que era cana.
Sou um ignorante, um pobre homem da cidade.
Mas eu tinha razão. Ele cresceu, está com dois
metros, lança as suas folhas além do muro - e
é um esplêndido pé de milho. Já viu o leitor um
pé de milho? Eu nunca tinha visto. Tinha visto
centenas de milharais mas é diferente. Um pé
de milho sozinho, em um canteiro, espremido,
junto do portão, numa esquina de rua- não é um
número numa lavoura, é um ser vivo e independente. Suas raízes roxas se agarram ao chéio e suas
folhas longas e verdes nunca estão imóveis.(...)
(Rubem Braga. 200 crônicas escolhidas, 2001.

04. {VUNESP -Agente Penitenciário - SP/2013)
O trecho - Obrigados a optar por uma repressão
policial mais ativa, aumentaremos o número de pri·
sioneiros.- pode ser reescrito de acordo com a norma-padrão da língua, e mantendo o mesmo sentido,
em:
(A) O número de prisioneiros serão aumentados
embora sejamos obrigados a optar por uma
repressão polida I mais ativa.
(B) O número de prisioneiros será aumentado a
menos que sejamos obrigado a optar por uma
repressão policial mais ativa.

(C) Aumentaremos o número de prisioneiros à
medida que formos obrigados a optar pÚr uma
repressão policial mais ativa.
(D) O número de prisioneiros aumentará, todavia

seremos obrigados a optar por uma repressão
policial mais ativa.
{E) Aumentaremos o número de prisioneiros
quando sermos obrigado a optar por uma
repressão policial mais ativa.

Adaptado)

03. (TJ SP- 2014) Assinale a alternativa em que há
relação de causa e consequência entre as informações.

(A) ... podia ser um pé de capim- mas descobri que
era um pé de milho. (1° §)
(8) Quando estava com dois palmos veio outro amigo
e afirmou que era cana. (1 o§)
(C) Transplantei-o para o exíguo canteiro na frente da
casa. Secaram as pequenas folhas ... (1° §)
(0) Tinha visto centenas de milharais - mas é diferente. (2° §)
(E) Suas raízes roxas se agarram ao chão e suas folhas
longas e verdes nunca estão imóveis. (2° §)

Alternativa correta: letra "c"
-Para haver causa, é necessário fazer a pergunta
porquê?

Por que transplantei-o para o exíguo canteiro na
frente da casa?

Alternativa correta: letra "c" - ldeia de ações
simultâneas, ou seja, proporcionalidade: acontecem
ao mesmo tempo.
Alternativa "a"- Não cabe concessão (embora).
Alternativa "b"- Altera o sentido.
Alternativa "d"- Não cabe adversidade.
Alternativa "e"- Não indica tempo.

05. {VUNESP - Agente Penitenciário - SP!2013)
Considere o trecho.
Enquanto não aprendermos a educare oferecer
medidas preventivas para que os pais evitem ter
filhos que não serão capazes de criar, cabe a nós a
responsabilidade de integrá-los na· sociedade por
meio da educação formal de bom nível, das práticas
esportivas e da oportunidade de desenvolvimento
artístico.
As conjunções em destaque estabelecem, entre
as orações, respectivamente, relações de
(A) proporção e conclusão.

Período composto

(6) contraste e conformidade.
(C) explicação e oposição.
(D) tempo e finalidade.

[393.1
Alternativa "c"- Para indicar tempo, far-se-ia a
pergunta quando? I Não indica ideias opostas.
Alternativa "d" - Não se Vata de oposição e
condição, respectivamente.

(E) condição e concessão.

1·1~iWU1d'!tJAiternativa correta: letra "d"
O Nota da autora: Faça pergunta à oração próxima e evitará erro.
Quando cabe a nós a respOnsabilidade de integrar os filhos na sociedade? Enquanto não aprendermos a educar e oferecer medidas preventivas
=tempo.
Não aprendemos a educar e oferecer medidas
preventivas para quê? Para que os pais evitem
ter filhos que não serão capazes de criar= finalidade.

Alternativa "a" - Não são ideias simultâneas e
nada conclui.

Alternativa "b'' - Não há contraste (oposição)
nem regra (conformidade).

Alternativa "c"- Não explica, nem opõe.
Alternativa "e"- Não é condição, muito menos

07. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2013) Assinale a alternativa em que a oração destacada 1 ~xpressa finalidade, em relação à outra que
compõ~ o período.
(A) Se deixou de bajular os príncipes e princesas do
século 19, passou a servir reis e rainhas do 20.
(B) Pensa o garçom, antes de conduzi-lo à última
mesa do restaurante...
{C) Você é que foi ao restaurante para homenageá-lo.
(0) ... nenhum emblema preencherá o vazio
carregas no peito- ..

~

(E) O garçom boceja, tira um fiapo do ombro

mltttitdt·b>
Alternativa "c": correta - Você foi ao restaurante para quê? Para homenageá-lo: finalidade.
Alternativa "a"- Se = caso: condição.
Alternativa "b"- Antes de: tempo.

concessão (embora, apesar de).

Alternativa "d" - Que = pronome relativo: oração subordinada adjetiva restritiva (sem pontuação).

06. {VUNESP - Agente Penitenciário - ES/2013)
Considere o trecho a seguir.

Alternativa "e" - Orações coordenadas (independentes sintaticamente) assindéticas (sem conjunção).

Meu marido, se quiser pescar, pesque,[...]
ele fala coisas como "este foi diffdl" (...]

e faz o gesto com a mão
As conjunções em destaque- se e e- estabelecem, correta e respectivamente, relações de
(A) causa 'ê adição.
{B) conclusão e explicação.
{C} tempo e oposição.

(D) oposição e condição.
(E) condição e adição.

Q·HHHiliitt•
Altérnativa correta: letra "e"- Se quiser pescar equi~ale a caso queira pescar. Se substituirmos
a conjunção se por caso, indica condição. Ele fala
cQ.isas ... e f<~Z..gestos =faz isso+ isso, ou seja, adição
de ideias.
Alternativa "a"- Não é causa, pois deveríamos
fazer a pergunta por quê?
Alternativa "b"- Não conclui nem explica.

08. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário - TJ
- SP/2013) Assinale a alternativa em que o emprego
de nexos sintáticos entre as orações do período - Eu
disse Ncliente paulista", percebo a redundância: o
paulista é sempre cliente.- mostra-se adequado ao
sentido do texto.
(A) Eu disse cliente paulista, mas percebo a redundância, pois o paUlista é sempre cliente.
(B) Eu disse cliente paulista, se percebo a redundância, mas o paulista é sempre cliente.
(C) Eu disse cliente paulista, porque percebo a
redundância, contanto que o paulista seja sempre cliente.
(D) Eu disse cliente paulista, desde que percebi a
redundância, para que o paulista seja sempre
cliente.
(E) Eu disse cliente paulista, sem perceber a redun*
dância, portanto o paulista é sempre cliente.

ft,dH'U.'M·tP
Alternativa "aH: correta

•i>
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mas percebo a redundância: adversidade, ideias
opostas.
pois o paulista é sempre cliente: porque"" exp!i~
cação.

Alternativa "b"- Se"" condição e a terceira oração não indica oposição (mas).

(A} "Quando?"
(B) "Por quê?"
(C) "Como?"
(D) "Para quê?:
(E) "0nde?"

Alternativa "c"- Porque"" explicação, contanto
=condição.

i
rrn~

Alternativa "d"- Desde que= tempo; contanto
=condição.

Alternativa "c": correta - Estão fechando o
cerco como? De que modo?

Alternativa "e"- Portanto= conclusão.

Alternativa "a"- Tempo.
Alternativa "b"- Causa.

Texto:

Alternativa "d"- Finalidade.
Alternativa "e" -lugar.

Desde o surgimento da ideia de hipertexto
informações ligadas especialmente à pesquisa acadêmica,
... uma "máquina poéticao, 9.kz.Q que funcionasse por analogia e associação ..

11. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário - TJ
- SP/2013) Assinale a alternativa que substitui o trecho em destaque na frase- Assinarei o documento,
contanto que garantam sua autenticidade.- sem
que haja prejuízo de sentido.

Quando o cientista Vannevar Bush [. .. } concebeu a ideia de hipertexto...

(A) desde que garantam sua autenticidade.

. .. 20 anos depois de seu artigo fundador..

(B) no entanto garantam sua autenticidade.
(C) embora garantam sua autenticidade.

09. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2013) As palavras destacadas que expressam
ideia de tempo são:

(D) portanto garantam sua autenticidade.
(E) a menos que garantam sua autenticidade.

(A) algo, especialmente e Quando.
(B) Desde, especialmente e algo.
(C) especialmente, Quando e depois.
(D) Desde, Quando e depois.
(E) Desde, algo e depois.

Alternativa "a": correta- Contanto, desde que,
se, caso"" condição.
Alternativa "b''- Adversidade.
Alternativa "c" - Concessão: ideias opostas
(apesar de).
Alternativa "d"- Conclusão.

Alternativa "d": correta - Para indicar tempo,
faz-se a pergunta quando?
Alternativa "a"- Algo e especialmente não indicam tempo.
Alternativa "b" -Algo e especialmente não indicam tempo.
Alternativa "c" - Especialmente não indica
tempo.
Alternativa "é" -Algo não indica tempo.
10. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2013} Na passagem- Nesse contexto, governos e
empresas estão fechando o cerco contra a corrupção
e a fraude, valendo-se dos mais variados mecanismos ... -a oração destacada expressa, em relação à
anterior, seritido que responde à pergunta:

Alternativa "e"- Condição.
12. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2012) No período~ A pesquisa do Dieese é um
medidor importante, pois sua metodologia leva em
conta não só o desemprego aberto {quem está pro~
curando trabalho), como também o oculto (pessoas
que desistiram de procurar ou estão em postos precários}.-, os termos em destaque estabelecem entre
as orações relação de
(A) causa.
(B) alternância.
(C) adição.

(D) oposição.
(E) explicação.

Período composto
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Alternativa "c": correta -Adicionam quem está

14, (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2012) Leia a charge.

procurando a pessoas que desistiram.

Alternativa "a" - Não estabelecem relação de
causa porque não denotam consequência.
Alternativa "b"- Não há alternância nos termos
em destaque, nem no perfodo.
Alternativa "d"- Haveria oposição se estabelecessem relação contrária.
Alternativa "e" - Há explicação, mas não nos
termos em destaque.
Trecho:
(... )

Os autores têm até explicação para o fato de
não acreditarmos muito nessas promessas. Como
fomos programados para ver o mundo com~
lugar ameaçador, nutrimos um inescapóvel pessimismo global, que não nos deixa perceber as revoluções silenciosas de que participamos.
Talvez sim, talvez não. Abundance é definitivamente um livró ousado, e mesmo que lhe apliquemos um deságio cético de, vá lá, 80%, ainda _ _
coisas surpreendentes. (Hélio Schwartsman, Abundância e otimismo. Folha de S. Paulo, 16.09.2012.
Adaptado)
13. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ

- SP/2012) Observando as ocorrências da palavra
"como"· em -Como fomos programados para ver o
mundo c~mo um lugar ameaçador.- é correto afirmar que se trata de conjunção
(A)

conformativa nas duas ocorrências.

{8)

comparativa na primeira ocorrência.

(C) causal na primeira ocorrência.
(D) comparativa nas duas ocorrências.
(E)

causal na segunda ocorrência.

Alternativa "c": corretã- Causal porque como
em lugar de por causa, em virtude de, por motivo de.
Façamos pergunta à oração principal: nutrimos um
inescapável pessimismo global por quê?
Alternativa "a"- Não há conformação.
Alternativa "b" - Não há comparação e sim
causa.
Alternativa "d"- Comparativa só na 23 ocorrência.
Alternativa ne" - Na segunda ocorrência há
comparação.

~NbOT~o
~,.QUE GANHEI O APELIOO

~-é~~~~o
~(
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(Gazeta do Povo, 14.09.2012)

Em relação ao enunciado "andar tão por baixo", a
ideia contida em "ganhar apelido de pano de chão"
deve ser considerada
(A) a sua finalidade.
(8)

a sua causa.

(C) o seu oposto.
{D)

a sua consequência.

(E)

a sua conclusão.

Alternativa "d": correta - Consequência: basta
inserir a expressão de modo que.
Alternativa "a"- O fato de ganhar o apelido não
denota finalidade.
Alternativa "b" - Ganhar o apelido não é a
causa e sim a consequência.
Alternativa "c"- Não há ideia de oposição.
Alternativa "e"- NãÓ há nenhuma conclusão.

Texto:

A Groenldndia nunca derreteu tanto
No verão da Groenlândia, é normal que suas
camadas de gelo se derretam. Em julho de 2012, no
entanto, em apenas quatro dias (de 9 a 12), a sup;;.
fície gelada sofreu um derretimento nunca antes
observado: a área descongelada passou de40 para
97%. Apesar de os cientistas definirem o fenómeno
como dextremo~ eles explicam que não há motivos
para alarde: experimentos apontaram que nos últimos dez milênios, houve um vasto derretimento a
cada 150 anos. As informações são da Nasa. (Isto É,
01.08.2012)

15. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário TJ -· SP/2012) O sentido da conjunção destacada
no texto também está presente na seguinte passagem, adaptada do editorial da Folha de S.Paulo, de
02.06.2012:

(A) Heloisa, minha mulher, ficou logo sabendo, mas
quis me poupar. Ele era nosso amigo.
(B) No dia 26, voltei para casa. Horas depois, liguei o
computador e abri a lista de mensagens.
(C) Assim que abri os olhos, li a notícia: "Morreu Pery

Ribeiro.

H.

Alternativa "d"- nunca antes era observado não
equivale a nunca antes observado e há erro na con~
junção que.
Alternativa "e"- tivera sido observado: tempo e
modo de verbos inadequados; enquanto: conjunção
que não substitui os dois pontos.

{D) No dia 24 de fevereiro, eu estava no CTI de um

'

Trecho para a próxima questião.

hospital, recém-saído de uma cirurgia, quando
morreu o cantor Pery Ribeiro.

rever socialmente o conceito que temos
sobre o álcool, porém, não é fácil. u (Como evitar
que motoristas bêbados fiquem impunes e conti·
nuem a matar no trânsito, Rodrigo Cardoso, Paula
Rocha, Michel Alecrim e Luciani Gomes.ISTOÉ, nov.
2011. Adaptado)

(E) O cuidado de Heloisa foi inútil, pois havia uma TV

no CTI, bem à minha frente.

Alternativa "a": correta - No entanto e mas são
conjunções adversativas.
Alternativa "b"- Adição.
Alternativa "c"- Tempo.
Alternativa "d"- Tempo.
Alternativa "e"- Explicação.

17. (Vunesp -Agente de Segurança Penitenciária
- SP/2012) A conjunção em destaque na frase estabelece, entre as orações, sentido de

(A) oposição, e pode ser substituída por cOntudo.
(B)

16. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2012) O trecho- ... a superfície gelada sofreu um

derretimento nunca antes observado: a área descongelada passou de 40 para 97%.- está corretamente
reescrito em:
{A)

.. a superfície gelada sofreu um derretimento
que nunca antes foi observado, logo a área descongelada passou de 40 para 97%.

a superfície gelada sofreu um derretimento
que nunca antes fora observado, haja vista que
a área descongelada passou de 40 para 97%.

(B) •••

a superfície gelada sofreu um derretimento
que nunca antes se havia observado, como a
área descongelada passou de 40 para 97%.

(C) •••

a superfície gelada sofreu um derretimento
que nunca antes era observado, que a área des~
congelada passou de 40 para 97%.

(D) ...

(E) ... a superfície gelada sofreu um derretimento

que nunca antes tivera sido observado, enquanto
a área descongelada passou de 40 para 97%.

Alternativa "bn: correta - A expressão haja
vista que está substituindo os dois pontos, o que
indica o que se deve ponderar, considerar (a grande
área descongelada).
Alternativa na"- logo nem como advérbio, nem
como conjunção no contexto pode substituir os dois
pontos sem mudar o sentido da mensagem.
Alternativa "c"- A conjunção como não substi~
tui os dois pontos, pois altera o sentido da frase.

conclusão, e pode ser substituída por logO.

(C) adição, e pode ser substituída por mas também.
(0)

alternância, e pode ser substituída por ou.

{E) explicação, e pode ser substituída por porque.

Alternativa "a": correta - Conjunção coordenada adversativa. São elas:· mas, porém, contudo,
todavia, entretanto, no entanto, não obstante,
nada obstante.
Alternativa "b" - logo, portanto, pois, então,
assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em
vista disso, etc.
Alternativa "c" - e, nem, não só ... mas (também), tanto ... como, e semelhantes.
Alternativa "d" - ou, ora ... ora, já ...já, quer...
quer..., seja ... seja, etc.
Alternativa "e"- que, porque e pois.
Trecho para a próxima questão.

No ano seguinte à implantação do Lei Seca,
.. .(Como evitar que motoristas Mbodos fiquem
!mpunes e continuem a matar no trânsito, Rodrigo
Cardoso, Paula Rocha, Michel Alecrim e Luciani
Gomes.ISTOÉ, nov. 2011. Adaptado)
18. (Vunesp - Agente de Segurança Penitenci~
ária - SP/2012) Substituindo-se a expressão destacada por outra, a alternativa que apresenta constru~
ção de acordo com a norma~padrão é:

Período composto

----------·---

(A) No momento que houve a implantação da Lei
Seca, ...
(B) No momento em que a implantação da Lei Seca

se efetivou, ..
(C) Após à implantação da Lei Seca, ..
(D) Após da implantação da Lei Seca, ...
(E) Por ocasião à implantação da Lei Seca, ...

Alternativa "b": correta - No momento em
que: a preposição deve ser utilizada duas vezes, pois
não há a forma no momento que, assim como não há

na medida que.

(A) hipótese.
(B) condição.
(C) concessão

(O} causa.
{E) tempo.

m-mrwnoa~4•
Alternativa "e": correta - Pergunta à oração
principal (sem conjunção): documentos secretos
foram copiados por um jovem soldado quando?
Enquanto fingia ouvir Lady Gaga.
Conjunções mais utilizadas para as outras
opções:

Alternativa "a"- Não existe essa expressão.

Alternativa "a"- Se, caso.

Alternativa "c"- Sem crase.

Alternativa "b" - Se, caso.

Alternativa "d"- Não se pode utilizar a prepo-

Alternativa "c"- Embora, apesar de.

sição de.

Alternativa "d"- Já que, porque.

Alternativa "e"- Alternativa em desacordo com
a norma culta.

19. {Vunesp - Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária - SP/2012) No trecho - Ainda
nenhum clube brasileiro se aproxima dos times com
maior renda do mundo, como o Real Madrid e o Manchester United, todavia o que impressiona é a rápida
expansão.- o terr'no em destaque pode ser substituído, sem alteração de se:1tido por
(A) entretanto.
(B) conforme.

(C) portanto.
{0) conquanto
{E) embora.

21. (Vunesp -Escrevente Técnico Judiciário - TJ
- SP/2011) Em #A falta de modos dos homens da
Casa de Windsor é proverbial, mas o príncipe Edward
dizendo bobagens para estranhos no Quirguistão
incomodou a embaixador.a americana~ a conjunção
destacada pode ser substitufda por
{A) portanto.
{8) como.

(C) no entanto
{D) porque.
(E) ou.

WHtltti,ft)
Alternativa "c": correta - Mas é conjunção
adversativa e pode ser substituída por no entanto.

Alternativa "a": correta - entretanto = mas,

Alternativa "a"- Conclusão.

porém, no entanto, todavia.

Alternativa "b" - conforme = de acordo com,
segundo.

Alternativa "b" _: Conformidade, comparação,
modo e seguido de já indica causa. Depende do contexto.

Alternativa "c" - portanto= consequentemente, logo, por conseguinte.

Alternativa "d"- Explicação.
Alternativa"e"- Alternância ou adição.

Alternativa "d"- conquanto= embora, se bem
que.

Alternativa "e" - embora = ainda que, posto
que, apesar de que.

22. (Vunesp --Escrevente Técnico Judiciário TJM- SP/2011) Sem que haja alteração de sentido,
unindo-se em um só período as frases do trecho:
l.

20. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2011) Em- Tudo indica que 250 mil documentos
secretos foram copiados por um jovem soldado num
CO enquanto fingia ouvir Lady Gaga. - a palavrá
destacada exprime ideia de

O moço israelense está morto.

11. Todavia, ele ainda pode gerar uma vida.- obtém-se:
(A) Se o moço israelense está morto, ele ainda pode
gerar uma vida_

...

_ _

'""•

,,.•
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(8) O moço israelense está morto, portanto ele
ainda pode gerar uma vida.
(C) Apesar de o moço israelense estar morto, ele
ainda pode gerar uma vida.

(0) Quando o moço israelense estiver morto, ele
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o não pede a posição do pronome oblíquo "a"
antes do verbo= não a endossa. {objeto direto).

111. O uso de lhe é errado nesta frase rwrque endossar é verbo transitivo direto e lhe se usa em trans.
Indireto.

ainda poderá gerar uma vida.

(E) O moço israelense está morto, pois ele ainda

Texto:

pode gerar uma vida.

Alternativa "c": correta- O período Napesar de
... estar ..." está no presente (infinitivo) assim como
"ele ainda pode ..." exatamente como as frases enunciadas. Indicam concessão: ideias opostas.
Alternativa "a" - O "se" indica uma condição

Mas o futebol tem importância por mexer com
outras dimensões da nossa natureza, como o instinto
de competição física e a inclinação para o ritual simbólico. Como ao /eras lendas da mitologia ou os romances
de aventura, projetamos no futebol um gosto peta façanha, uma curiosidade sobre o limite.

que denota facilitação, o que não traduz a mesma
ideia.

Alternativa "b" - Aqui é o "portanto" que
exprime a ideia de conclusão.
Alternativa "d" - Quando muda o sentido do
trecho anunciado, pois indica tempo.

Alternativa "e"- Afirmação errada, pois diz que

24. {Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário TJ - SP/ 2010) Assinale a alternativa que reescreve,
sem alteração de sentido, a frase- Mas o futebol tem
importância por mexer com outras dimensões da
nossa natureza, ..
(A) Pois o futebol tem importância por mexer com

outras dimensõés da nossa natureza, .

o moço está morto porque pode gerar uma vida.
(B) Porém o futebol tem importância por mexer com

23. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário - TJM

outras dimensões da nossa natureza,.

- SP/2011) Considere as informações textuais e as versões da frase: A Ciência permite, mas a lei não endossa.

(C) Logo, o futebol tem importância por mexer com
outras dimensões da nossa natureza, ...

!.

A Ciência permite a inseminação, mas a lei não a
endossa.

{0) Assim, o futebol tem importância por mexer com

11. A Ciência permite que seja feita a inseminação,

(E) E o futebol tem importância por mexer com
outras dimensões da nossa natureza, ..

mas a lei não endossa-a.

outras dimensões da nossa natureza,.

111. A Ciência permite que se realize a inseminação,
mas a lei não lhe endossa.
De acordo com a norma padrão está correto apenas o contido em
(A) L

(BI IL
(C) IIL

{O) leiL

(E) leiiL

Alternativa "b": correta - A- frase original e a
reescrita são iniciadas por conjunções adversativas:
mas, porém, ligando pensamentos que contrastam
entre si.
Alternativa "a"- Pois= porque: explicação; país
=logo: conclusão.

Alternativa "c"- logo: conjunção conclusiva.
Alternativa "d"- Assim: conclusão.
Alternativa "e"- E: adição.

Alternativa "iJ": correta - Permite= dá poder,
condição, capacidade; não endossa= não apoio, "não
defende". O conteúdo está correto, de acordo com a
informação inicial.·.

25. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ-

I.

O sentido das palavras transmite exatamente a
mensagem original.

SP/2010) A alternativa que reescreve corretamente
o período - t preciso ensaiar para não fazer em
campo apenas as jogadas ensaiadas. - iniciando-o
com a iéleia de finalidade, é:

11.

Permite, aqui, está no sentido de autorizar, {permitir qúe ... ) o que não corresponde à verdade,

(A) Para que não se façam em campo apenas jogadas ensaiadas, é preciso ensaiar.

Período composto
(B) Embora não se façam em campo apenas jogadas
ensaiadas, é preciso ensaiar.

conjunção na frase: E, uma vez alcançada, não podia
mais ser perdida.

(C) Ainda que não se façam em campo apenas jogadas ensaiadas, é preciso ensaiar.

(A) E, por mais que alcançada, não podia mais ser

{D) Por mais que não se façam em campo apenas

(8)

jogadas ensaiadas, é preciso ensaiar.
(E) Contanto que não se façam em campo apenas

{C)

jogadas ensaiadas, é preciso ensaiar.

perdida.
E, ainda que alcançada, não podia mais ser perdida.

E, quando alcançada, não podia mais ser perdida.

IHMMMH~D

(D) E, para que alcançada, não podia mais ser per-

Alternativa "a": correta- Para que- conjunção
subordinativa final: ideia de finalidade.

(E) E, nem alcançada, não podia mais ser perdida.

dida.

Alternativa "b" - Embora: conjunção subordinativa concessiva = Hga duas orações em que
a segunda contém um fato contrário à ideia da
oração principal mas não a nega, admite a ideia
contrária.:= mesmo que, se bem que, por mais que,
etc.
Alternativa "c"- Ainda que: conjunção subordinativa concessiva"' ideia de concessão.
Alternativa "d" - Por mais que: conjunção
subordinativa concessiva.
Alternativa "é" -Contanto que- não contém
ideia de afirmação: conjunção subordinativa condicional: ide ia de condição "" se, salvo se, desde que,
etc.
Texto:
Conta-se que, um dia, Sócrates parou diante
de uma tenda do mercado em que estavam expostas diversas mercadorias. Depois de algum tempo,
ele exclamou: HVejam quantas coisas o ateniense
precisa para viver. HNaturalmente ele queria dizer
com isto que ele próprio não precisava de nada
daquilo.
Esta postura de Sócrates foi o ponto de partida para a filosofia cínica, fundada em Atenas
por Antístenes - um discípulo de Sócrates, por
volta de 400 a. C Os cínicos diziam que a verdadeira felicidade não depende de fatores externos,
como o luxo, o poder político e a boa saúde. Para
eles, a verdadeira feficidade consistia em se libertar dessas coisas casuais e efêmeras. Ejustamente
porque a felicidade não estava nessas coisas, ela
podia ser alcançada por todos_ E, uma vez afcançada, não podia mais ser perdida. (Jostein Gaarden, O Mundo de Sofia. São Paulo, Cia. das Letras,
1995)

26. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2010) Assinale a alternativa que introduz, corretamente, de acordo com o sentido do texto, uma

Alternativa "c": correta - Uma vez alcançada
equivale a quando alcançada. Indicam tempo.
Alternativa "a" - Por mais que: conjunção
subordinativa adverbial concessiva: (ainda que,
mesmo que) expressa ideias contrárias.
Alternativa "b"- Ainda que: conjunção subordinativa adverbial concessiva.
Alternativa "d"- Para que: conjunção subordinativa adverbial final (para que, a fim de que,
etc.).
Alternativa "e"~ Nem: conjunção coordenativa
aditiva: liga ideias semelhantes {e, nem, mas também).
27. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2010) Assinale a alternativa que substitui corretamente, sem alteração de sentido, as expressões em
destaque nas frases:
I.

Conta-se que, um dia, Sócrates parou diante de
uma tenda do mercado em que estavam expostas diversas mercadorias.

11. E porque a felicidade não estava nessas coisas,
ela podia ser alcançada portados.
(A) onde, visto que
(B) na qual, por mais que
(C)

aonde, contanto que

(D) de onde, embora
(E) por onde, logo que

Alternativa "a": correta
..

estavam expostas mercadorias na tenda: em
·que, na qual ou onde (retoma lugar e pede a
preposição em). Eliminadas c, de e.

•

Porque e visto que indicam causa da oração principal. Eliminada b.
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Trecho para a próxima questão.
Se o réu é culpado, a pena foi pouca. Se o réu é
inocente, a pena fof muita. (A justiça como é feita.
Folha de S.Paulo, 05.03.2009)

Alternativa "e"- A segunda oração não contém
ideia alternativa (ou ... ou; ora ... ora; quer... quer,
etc.).
Charge:

28. {Vunesp - Agente de Segurança Penitenciária- SP/2009) As orações iniciadas pela conjunção
~expressam

sentido de

{A) conclusão.
{8) consequêncía.
(C) conformidade.
{0) condição.
{E) concessão.

Alternativa "d": correta- Se equivale a caso=
condição.
Alternativa "a"- Não cabe logo.
Alternativa "b" - Não cabe de modo que.
Alternativa "c"- Não indica regra.
Alternativa "e"- Não cabe apesar de.
29. {Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário - TJ
- SP/2008) Assinale a alternativa correta sobre o
período - Dispensa teorias, mas é a base de qualquer

convívio e ordem social.
(A) É um período composto por c~ordenação, e a
segunda oração é aditiva.
(6) É um período composto por subordinação, e a
segunda oração é concessiva.
(C) É um período composto por coordenação, e a

segunda oração é adversativa.
(0) É um período composto por subordinação, e a
segunda oração é causal.

(Quina, Toda Mafa/da)

30. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário - TJ
- SP/2008) As orações "Quando eu era adolescente"

e "Se a gente não se esforçar" estabelecem, respectivamente, relações de
(A) tempo e condição.
(6) consequênda e dúvida.
(C) tempo e finalidade.

(0) finalidade e condição.
(E) causa e finalidade.

(E) É um período composto por coordenação, e a
segunda oração é alternativa.

Alternativa "c": correta - O perlodo é composto por coordenação e a segunda oração, iniciada
pela conjunção mas, é adversativa ligando ideias
opostas.
Alternativa "a"- Orações coordenadas aditivas
contêm ideias similares de soma, adição e são iniciadas por nem, e, mas também, mas ainda, etc.
Alternativa "b" - Não há subordinação e a
segunda oração não apresenta ideia concessiva.
Alternativa ud" - Não há subordinação nem há
ideia adverbial causaL

Alternativa "a": correta - Quando: conjunção
subordinativa adVerbial indicando circunstância
temporal. Se = caso: conjunção subordinativa condicional.
Alguns exemplos para fixar:
Alternativa "b"- de modo que, talvez.
Alternativa "c" -quando, para quê?
Alternativa "d"- para quê? e caso, se.
Alternativa "e"- por quê? e para quê?
31. {Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário TJ- SP/2008) Em - t necessdrio discutir~

Período composto
de profissionalização devemos promover- a oração

substantiva em destaque funciona sintaticamente
como
{A) aposto.
(B) predicativo.
(C) complemento nominal.
(D) sujeito.
(E) objeto direto.

lmtlmtor•
Alternativa "e": correta- É necessário discutir
algo (verbo transitivo direto): objeto direto.
Alternativa "a" - Na oração apositiva, há pontuação.

Pressão - Aridez no Nordeste pode levar a uma
migração em massa e redistribuição de doenças (O
Estado de S.Paulo, 07.04.2007)
(A) Quando houver aridez no Nordeste, poderá

Alternativa "b"- A oração principal deveria terminar em verbo de ligação.

haver migração em massa e redistribt..ição de
doenças.

Alternativa "c"- A oração principal termina em
nome (predicativo ou adjunto adverbial}.

(B) Como há aridez no Nordeste, poderá haver

Alternativa "d"- Exemplo de oração subordinada substantiva subjetiva: É certo que serei aprovado. O que é certo?Que serei aprovado.

(C) Há aridez no Nordeste com migração em massa e
redistribuição de doenças.

migração em massa e redistribuição de doenças.

{D)

32. {Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
SP/ 2008) No período - São tantas as carências, ~
a formação profissionalizante deve ir além da capacitação técnica a oração destacada apresenta infor-

mações que, em relação às precedentes, devem ser
·
consideradas como
(A)

causa.

{B) consequência.

Sempre houve aridez no Nordeste, mas não
havia migração em massa e redistribuição de
doenças.

(E} À medida que houver aridez no Nordeste, haverá

também migração em massa e redistribuição de
doenças.

iW'WMiHiJH•
Alternativa "b": correta

((} comparação.

O Nota da autora: encaixe a expressão porque
ou já que.

{D) finalidade.

,.

(E) concessão.

Cffl.r!Mf.Mtop;;,
Alternativa "b": correta - Consequência: de
modo que = São tantas as carências, de modo que
a formação profissionalizante deve ir além da capacitação técnica.

Alternativa "a"- já que.
Alternativa "c"- como.

Alt~rnativa "d"- para quê?
Alternativa "e"- embora, apesar de.

3i (Vunes;·_ Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2007) Observa-se na legenda da foto uma rela-

ção de causa e consequência entre os fatos. Assinale
a alternativa que estabelece essa relação e reescreve
a legenda, de acordo com a norma culta.

Já que há aridez no Nordeste, (causa) poderá
haver migração em massa e redistribuição de
doenças, (consequênda).
Alternativa "a"- Condição.
Alternativa "c"- Modo.
Alternativa "d"- Adversidade.
Alternativa "e"- Proporcionalidade.

34. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2007) Assinale a alternativa em que se repete
o tipo de oração introduzida pela conjunção se,
empregado na frase- Questionamos também se uma
corporação profissional deve ter carta-branca para
determinar a dificuldade das provas,

(A} A sociedade não chega a saber se os advogados
são muito corporativos.
(B) Se os advogados aprendem pouco, a culpa é da
fragilidade do ensino básico.

•;;.
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(C) O advogado afirma que se trata de uma questão
secundária.
(O) É um curso no qual se exercita lógica rigorosa.

(E) No curso de direito, fê-se bastante.

:.

Alternativa "a": correta - A conjunção Se e

...•

subordinativa integrante.

.._. Dica - Encaixe o pronome demonstrativo
catafórico (cita ideias) antes da conjunção para se
certificar.
~

Questionamos também isto. Feito! A ideia que
temos é de que haverá algo a ser explicado posteriormente. Coube o pronome, temos uma conjunção integrante e a oração posterior é subordinada substantiva.
O mesmo ocorre em: A sociedade não chega a
saber isto.
Alternativa "b" -Conjunção condicional"' caso.

Alternativa "c" - fndice de indeterminação do
sujeito. Tratar é transitivo indireto.
Alternativa "d"- Pronome apassivador: exerci~
tar é transitivo direto+ se= V.P. (voz passiva). Equivale a a lógica é exercitada.
Alternativa "e"- fndice de indeterminação do
sujeito. Ler é intransitivo.
35. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário TJ- SP/2007) Assinale a alternativa em que o período formado com as frases I, 11 e 111 estabelece as
relações de condição entre l e 11 e de adição entre
!e 111.
I.

O advogado é aprovado na OAB.

H.

O advogado raciocina com lógica.

111. O advogado defende o cliente no tribunal.
{A) Se o advogado raciocinar com lógica, ele será
aprovado na OAB e defenderá o cliente no tribunal com sucesso.
(B) O advogado defenderá o cliente no tribunal com
sucesso, mas terá de raciocinar com lógica e ser
aprovado na OAB.
(C) Como raciocinou com lógica, o advogado será
aprovado na OAB e defenderá o cliente no tribunal com sucesso.
(D) O advogado defenderá o cliente no tribunal com
sucesso porqüe raciocinou com lógica e foi aprovado na OAB.
(E) Uma vez que o advogado raciocinou com lógica
e foi aprovado na OAB, ele poderá defender o
cliente ·no tribunal com sucesso.

Alternativa "a": correta- Se o advogado raciocinar com lógica (11} será aprovado na,QAB {!)= relação de condição determinada pela conjunção se
condicional = será aprovado na OAB se raciocinar
com lógica. Relação de adição =o advogado aprovado na OAB (I) defenderá o cliente no tribunal com
sucesso (111).
Alternativa "b"- Apresenta relação de adversidade e adição (conjunção adversativa mas) .
Alternativa "c" - Apresenta relação de causa,
consequência e adição.
Alternativa "d" - Apresenta relação de explicação e adição.
Alternativa "e"- Apresenta relação 'tle causa e
adição.

36. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
SP/2007)
Assinale a alternativa que reescreve, corretamente, de acordo com o sentido do perfodo, o trecho em destaque em: Não há dúvidas de que haverá
esse impacto na população, mas quando, onde e como
não se sabe.
(A) Não há dúvida de que haverá esse impacto na
população, entretanto não se sabe quando,
onde e como.
(B) Não há dúvida de que haverá esse impacto na
população porque não se sabe quando, onde e
como.
(C) Não há dúvida de que haverá esse impacto na
população e com isso não se sabe quando, onde
e como.
(D) Não há dúvida de que haverá esse impacto na
população, dessa forma n~o se sabe quando,
ondeecomo.
·
(E) Não há dúvida de que haverá esse impacto na
população, logo que se souber quando, onde e
como.

Alternativa "a": correta~ As conjunções adversativas entretanto e mas têm a mesma significação,
ligando ideias opostas entre as orações. A alternativa
reescreve, corretamente, o período, de acordo com
o sentido.
Alternativa ""b"- A conjunção porque muda o
sentido para explicação.
Alternativa "c" - A locução aditiva e com isso
muda o sentido.
Alternativa "d"- Dessa forma muda o sentido
para consequência.

Período composto
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Alternativa "e" - Logo muda o sentido para
conclusão.
Texto:
Palavra da semana: vaidade. Excessivo orgulho por algo que uma pessoa enxerga nela mesma,
mas que os demais não conseguem admirar com
igual intensidade. A palavra veio do latim vanus,
"vazio". Ao se espremer uma pessoa com afta teor
de vaidade, obtém-se um suco de nada. (tpoca,

15.03.2007).

37. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário - TJ
- SP/2007) Assinale a alternativa que reescreve, corretamente, a oração em destaque, de acordo com o
sentido do contexto:- Ao se espremer uma pessoa
com alto teor de vaidade, obtém-se um suco de nada.

(A) Por ter se espremido uma pessoa com alto teor
de vaidade, obtém-se um suco de nada.
{8) Assim que se espremeu uma pessoa com alto
teor de vaidade, obter-se-á um suco de nada.
(C)

Quando se espreme uma pessoa com alto teor
de vaidade, obtém-se um suco de nada.

(D) Por mais que se espremeu uma pessoa com alto
teor de vaidade, obter-se-á um suco de nada.
(E) Quanto mais se espremer uma pessoa com alto
teor de vaidade, mais se obt-eve um suco de
nada.

(C) Há pessoas e pessoas, porém todas podem

aprender a acender a chama interior do sucesso.
(D) Quando alguém é tomado por uma ambição desmedida, acaba tornando-se infeliz.
(E) A ambição não é uma qualidade superior, portanto, não há mérito no ambicioso.

Alternativa "c": correta - O conectivo mas é
conjunção coordenada adversativa: estabelece relação de oposição, contraste entre as orações. Porém
estabelece a mesma relação de oposição, contraste
entre as orações, prevalecendo o mesmo sentido do
período original.
Alternativa "a"- Não há oposição.
Alternativa "b"- Finalidade.
Alternativa "d"- Tempo.
Alternativa "e"- Conclusão.
39. {TJ - SP - Oficial de Justiça - TJ - SP/1999)
"Embora não h aia uma data fechada, a Microsoft deve
desovar em abrif o Windows 98, sistema operacional
que aposentará os 120 milhões de cópias do Win95":

(Isto E, 4/3/98). A oração subordinada destacada é:
(A) adverbial consecutiva
(B) substantiva predicativa
(C) adjetiva restritiva

(0) adverbial concessiva
(E) adjetiva explicativa

Alternativa "c": correta - A conjunção subordinada está indicando drcunstânci?l ·de tempo: no
momento em que se espreme, ao se espremer. A
preposição a+ o artigo o= ao e indica circunstância
temporaL O mesmo ocorre em quando se espreme.
Alternativa "a?'- Causa.
Alternativa."b" -'refnpo.
Alternativa "d"- Concessão = embora.
Alternativa "e"- Proporcionalidade.
38. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2007) Assinale a alternativa em que o conectivo
em destaque estabelece entre as orações o mesmo
sentido expresso pelo conectivo mas em -Excessivo
orgulho por algo que uma pessoa enxerga nela mesma,

mas que os demais não conseguem admirar com
igual intensidade.

Alternativa "d": correta - ldeia de concessão=
apesar de, embora.

Alternativa "a"- Caberia de modo que.
Alternativa "b"- Para ser substantiva, deveria
caber o pronome isto e não cabe. Predicativa se a
oração principal terminasse em verbo de ligação.
Alternativa "c"- Para ser adjetiva, precisaria do
pronome relativo.
Alternativa "e" - Não podemos fazer a pergunta por quê?

2.FGV
Trecho para a questão.

(A) O ambicioso não enxerga o cume nem quando o
atinge.

Tendências para as cadeias no futuro?

(8) A pessoa ambiciosa moveo mundo, afim de conseguir o poder.

(. ..) Outra solução criativa foi pensada e realizada na Austrália, onde um centro de detenção

RevisaçÓ"' -lín~~~ Portuguesa· Duda Noguei':!!_
foi elaborado a partir de containers--de-transporte
de mercadorias em navios modificados para servir como celas temporárias. Outra prisão na Nova
Zelândia também passou a usar a mesmO sÓ/oção
para resolver problemas de superlcifiiçãó:
Entretanto, o conceito tem causado muita
polêmica, pois as condições das ce!áS e-in _cgntainers seriam desumanas - o que temos que levar
em consideração em se tratando de um pafs tão
quente. ;/Morar" em uma caixa de metal sob um sol
de escaldar não deve ser nada agradável.

{Fernando Oaquino, 04/11/2012. - Arquitetura)
40. (FGV - Agente Penitenciário - MA/2013)

O último parágrafo do texto, em relação a algo
expresso anteriormente, introduz uma ideia de
(A} explicação.
(B) concessão.

(C) A despeito de um presfdio nesse estilo ter sido
construído em Cuba, ele nunca chegou a entrar
em funcionamento.
(D) Apesar de um presídio nesse estilo ter sido construído em Cuba, ele nunca chegou a entrar em
funcionamento.
(E} Não obstante um presídio nesse estilo ter sido
construído em Cuba, ele nunca chegou a entrar
em funcionamento.

Alternativa correta: letra "b" - O presídio foí
construído em Cuba; o presídio nunca chegou a
entrar em funcionamento: ideias opostas, ou seja,
concessão. A conjunção embora nos remete a essa
ideia. Em virtude de indica causa e altera o sentido do
trecho.
Alternativa "a"- Ainda que= concessão (opo-

sição).

(C) comparação.

Alternativa "c"- Adespeito de= cor1cessão.

(D) conclusão.

Alternativa "d"- Apesar de= concessãO.

(E) oposição.

Alternativa "e"- Não obstante= concessão.

3.CESPE
Alternativa correta: letra "e" - Entretanto é

conjunção adversativa, logo indica oposição. Lista
das mais pedidas: mas, porém, contudo, todavia,

Trecho para a próxima questão.

entretanto, no entanto, não obstante.
Alternativa "a"- que, porque, pois (= porque),

porquanto.
Alternativa "b"- embora, ainda que, apesar de
que, se bem que, mesmo que, por mais que, posto
que, conquanto, etc.
Alternativa "c"- como, assim como, tal como,
como se, (tão)... como, tanto como, tanto quanto, do
que, quanto, tal, qual, tal qual, que nem, qu'e {combinado com menos ou mais}, etc.
Alternativa "d" -logo, pois {= Jogo), portanto,

por conseguinte, por isso, assim.
41. {FGV - Agente Penitenciário - MA/2013)

"Embora um presídio nesse estilo tenha sido construído em Cuba, ele nunca chegou a entrar em funcionamento". As alternativas a seguir apresentam formas
de reescrever esse período do texto mantendo seu
significado original, à exceção de uma. Assinale-a.
(A} Ainda que um presídio nesse estilo tenha sido
construído em Cuba, ele nunca chegou a entrar
em funcionamento.
(8} Em virtude de um presídio nesse estilo ter sido
construido em Cuba, ele nunca chegou a_entrar
em funcionamento.

A produção brasileira de gás natural crescerá nos
próximos anos em decorrência da entrada em operação de campos importantes nas bacias do Espírito
Santo, de Campos, Santos e Camamu. No Amazonas
ficará pronto o gasoduto que ligará Coari a Manaus,
que cria uma demanda permanente e expressiva para
o gás extraído dos poços de Urucu. (0 Globo, Editorial,
12/4/2009, com adaptações).

42. {CESPE - Agente de Segurança Penitenciária - ES/2009) O emprego de vírgula logo após

"Manaus" justifica+se por isolar a subsequente oração subordinada de caráter explicativo.
( ) Certo ( ) Errado

EN''®itHkiF
Certo- Sim, usa~se vírgula para separar a oração
principal da oração subordinada adjetiva explicativa,
a qual pode ser retirada sem prejudicar o sentido.
NNoAmazona5 ficará pronto que cria uma demanda permao gasoduto que ligará Coa ri nente e expressiva para o gás
extrafdo dos-poços de Urucu."
a Manaus,

Oração principal

Oração subordinada adjetiva
explicativa

-~---~--~- J~o.sJ

Período composto

./"

4.FCC
Trecho para a próxima questão.
O estudo do cérebro conheceu avanços sem
precedentes nas últimas duas décadas, com o surgi+
menta de tecnologias que permitem observar o que
acontec~ durante atividades ... (Adaptado de Paula
Neiva e Vanessa Vieira. Veja.13 de fevereiro de 2008,
p. 82~84)

Alternativa "b" - que, de forma que, de sorte
que, tanto que, etc., e pelas estruturas tão ... que,
tanto ... que, ta!llanho... que.
Alternativa "c" - logo, portanto, pois, então,
assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em
vista disso, etc.
Alternativa"d"- que, porque e pois.

6. UPENET
45. (UPENET - Agente Penitenciário - PE/2009)

43. (FCC- Agente de Segurança Penitenciária PB/2008) O segmento grifado acima introduz, no
período, noção de

(A) causa.
{B)

conclusão.

(C) ressalva.
(0)

temporalidade.

Em "Sempre escondida, 9.!!! a patroa não gostava de
criançan, o vocábulo em destaque é
(A) pronome relativo.
(8)

conjunção causal.

(C) conjunção integrante.
(D) advérbio.
{E)

pronome substantivo.

{E) finalidade.

Alternativa "a": correta- Por que o estudo do
cérebro conheceu avanços? Porque houve o surgimento de tecnologias.
Alternativa "b"- Caberia logo.
Alternativa "c"- Caberia apesar de.
Alternativa "d"- Seria: quando?
Alternativa "e"- Seria: para quê?

Alternativa "b": correta - Por que ficava sem·
pre escondida? Porque a patroa não gostava de
criança== causa.
Alternativa "a"- Nã'O pode ser substituído por
o{a) qual.
Alternativa "c" - Não se pode encaixar o pronome demonstrativo isto.
Alternativa "d''- Não está ligado ao verbo e não
intensifica termos.
Alternativa "e"- Não é pronome.

S.UEL
44. (UEL - Agente Penitenciário - PR/2013) No
fragmento "Se a palavra de ordem for olhar para
frente", a ~aiavra em destaque apresenta o seguinte
efeito de sentido:

{A) comparação.
(B)

46. (UPENET - Agente Penitenciário - PE/2009)
Todas as conjunções sublinhadas abaixo são adverbiais causais, EXCETO UMA. Assinale-a.
(A) A criança levou uma surra porque fez muitas tra(8)

consequência.

(C) conclusão.
(D) explicação.

(E) condição.

Alternativa correta: letra "e" - Se equivale a
caso e indica condição. Sempre substitua para não
oéorrer engâho: Se a palavra for olhar para frente=
caso a palavra seja olhar para frente.
Alternativa "a" -Indicam comparação: como,
tão.,. como (quanto), mais (do) que, menos (dóÍ
que.

(C)

(D)

vessuras.
Já gue não pretendes ·estudar, deves procurar
um trabalho.
Como não pagasse as contas, teve os créditos
cortados.
Como estava doente, não fui à festa.

{E) Tudo ocorreu f2!!lQ. eu tinha prev'1sto.

EH'!1@hi"4*
Alternativa "e": correta - Eu tinha previsto e
ocorreu como (conforme) eu previa= conformidade
==regra.
Alternativa "a"- Por que levou uma surra?
Alternativa "b" - Por que deves procurar trabalho?

·.·

"'

•,.
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Alternativa "c" - Por que teve os créditos

mento nominal.

Alternativa "d"- Porque não fui à festa?

•

49. {FGR - Agente de Segurança '-Penitenciária
- MG/2007) Classifique as orações, numerando a

7.FGR
<1•,

Alternativa "cn - Certeza de algo = comple-

cor~

ta dos?

segunda coluna de acordo com a primei r<;~:

47. (FGR- Agente de Segurança Penitenciária MG/2007)

As ideias entre parênteses estão correta-

mente indicadas, EXCETO em:
{A) Segundo informações da Polícia Militar, os pre-

sos estariam com três armas, pois portavam um
revólver calibre 38, uma pistola e uma escopeta.
(conclusão)

(B) Três policiais civis também foram feitos reféns.
{adição)
(C) Cerca de 700 presos do Centro de Remanejamento de Presos, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte {MG), começaram uma
rebelião logo depois das 19h30 de hoje. (temporal)

(D) O policial agiu mais rápido que os detentos. (consecutiva)

I.

Oração coordenada assindética.

1!. Oração coordenada sindética.
111. Oração sUbordinada adverbial.
IV. Oração subordinada adjetiva.
{ ) "Se fosse dor tudo na vida, seria a morte o grande
bem". {Manuel Bandeira)
( ) "Escorrega-se no sangue, tropeça-se sobre cadáveres, mas a luta continua ..." {Visco"de de Ouro
Preto)
( ) "Anseio ardentemente aliviar o mal, mas não
posso, e também sofro." (Bertrand Russell)
( ) "A justiça que corrige ou castiga deve ser inspirada na bOndade que nobilita e eleva." (Malba
Tahan)
Marque a alternativa CORRETA:
(A) llf,IV,Il,l.

Alternativa "d": correta- Há verbo implícito: O
policial agiu mais rápidO" que os detentos (agiram)""
comparação.

(B) 11, I, li, IV,
(C)

lli,I,II,IV.

(D) l,ll,IV,Ill.

Alternativa "a"- pois :oc logo.
Alternativa "b" -também"" e.
Alternativa "c"- quando?= tempo.

Questão anulada pela banca.
m =Adverbial condicional

48. (FGR - Agente de Segurança Penitenciária
- MG/2007) As orações subordinadas substantivas
destacadas abaixo estão corretamente identificadas
nos parênteses, EXCETO em:

(A) Compreender o sentido do termo reeducar é
importante. (subjetiva)
(B) Todos lhe pediram que conceituasse educação.
(objetiva direta)

11 = Coordenada assindética, coordenada assindética+ coordenada sindética adversativa.
11 =Coordenada assindética, coordenada sindética adversativa +coordenada sindética aditiva.
11 e IV = Subordinada adjetiva, coordenada sindética alternativa+ subordinada adjetiva restritiva.

50. (FGR- Agente de Segurança Penitenciária-

(C) Não teve a certeza de que entendera o conceito
de educação. (completiva nominal)

MG/2007) leia os períodos, substituindo a oraçáo

(D) Só desejava isto: que compreendesse o conceito
de educar. (objetiva direta)
---

Os temas que tratam da violência devem ser
discutidos. Aquele homem é um que teme as leis.
Tomaste uma atitude que surpreendeu.

f!NMat-HHD
Alternativa

-~d":

Marque a alternativa CORRETA:

correta - A oração explica e

possui dois pontos: apositiva.

Alternativa na"- O que é importante?= sujeito.
Alternativa "b"- Pediram algo (V.T.D.) =objeto
direto.

·

adjetiva por um adjetivo:

(A) fugidio-temor- enormidade
(8) violentos- temente- surpreendente
(C) Violentos -temor- superior

(D) violentos- temente- superioridade

Período composto

Alternativa "b": correta
,_

Que tratam= os temas violentos. Eliminada a.

,.

Que teme== temente. Eliminada c: temor é subs~
tantivo.

..

Que surpreendeu== surpreendente. Eliminada d.

...............................................
Q!JESTÕES MÉDIAS
1. NIVEL MÉDIO
1.1.FCC
01. (FCC- Técnico Judiciário - Area Administrativa - TRT 9/2015) Expressa noção de finalidade o
segmento que se encontra em:
(A) ... ao passo que, se andar acima dela ... (cada um de
nós parece ter uma velocidade ideal, de modo
que, se andar abaixo dela, tenderá a se deprimir,
ao passo que, se andar acima dela, tenderá a ficar
ansioso.)
·

(B) ... quando nos sentimos pressionados por expectativas que... (Muitas vezes perdemos a serenidade
quando nos sentimos pressionados por expectativas que nós mesmos produzimos em relação
aos nossos projetos)
(C) ... se andar abaixo dela ... (cada um de nós parece
ter uma velocidade ideal, de modo que, se andar
abaixo dela, tenderá a se deprimir, ao passo que,
se andar acima dela, tenderá a ficar ansioso.)

isso c!epende de termos atingido uma razoável
evolução••• (t claro que isso depende de termos
atingido uma razoável evolução emocional e
mesmo moral)

{D) ...

(E

... a fim de fugir do ócio e do tédio ... (fazemos tudo
o que fazemos a fim de fugir do ócio e do tédio
que o acompanha}

Alternativa correta: letra "e" - Para que fazemos tudo o que fazemos? Para fugir do ócio e do
tédio= finalidade.
Alternativa "a" - ao passo que equivale a "à
medida que"= proporção- ações simultâneas.
Alternativa "b" - indica tempo. Pergunta:
quando perdemos a serenidade?
Alternativa "c" - Condição: caso ande abaixo
dela.

Alternativa "d" - Sujeito oracional
subordinada substantiva subjetiva.

oração

Texto para a questão.
O FIM DOS ALBUNS DE FOTOGRAFIAS

Quando me pergunto o que deverá desaparecer
nos próximos anos, por conta dos avanços tecnológicos que mudam ou suprimem hábitos e valores
tradicionais, incluo os álbuns de fotografias. Na verdade, são as fotografias mesmas, aquelas reveladas
em papel, que estão desaparecendo para dar lugar
às imagens arquivadas num celular ou num computador. Não é mais o tempo que as torna apagadas
ou amareladas; é o nosso súbito desinteresse que as
remove de vez ao toque de um "detete". Nem pensar
em armazená-las naqueles álbuns de capa dura e
folhas de papelão, alguns encadernados em pano,
álbuns de família, que se acumulavam em baús ou
velhos armários. São monumentos remotos, de um
tempo em que a memória ia longe, chegava aos
avós e aos bisavós.
Pergunto-me se não é a quafidade mesma da
nossa memória, do nosso interesse pelas recorda~
ções, se não é o valor mesmo da memória que está
mudando de forma radical. Parece estar havendo
um crescente desprestígio de tudo o que se refere ao
passado, ainda quando esse passado seja recente.
Com isso, o tempo se reduz ao instante que está passando e ao aguardado amanhã, do qual se exigem
novas revelações, novos milagres. Um álbum de
fotografias, nessa velocidade, é um objeto de museu,
testemunha de tempos mais ingênuos e de imagens
paralisadas.
Enquanto não morrem de vez, ainda me detenho em alguns desses álbuns. Quase sempre são de
gosto duvidoso, com capas pretensiosas, ilustradas
com flores coloridas, g'atinhos meigos, paisagens
poéticas e outros mimos. Dentro deles surpreendo
a vida que já foi, os olhares que nos apanham em
nossa vez de ser modernos. Aí me ocorre que nossas
imagens não irão parar em álbuns caprichosos, talvez nem mesmo em arquivos digitais: não estarão
em lugar nenhum. to preço que se paga pelo desa+
pego à memória.
(Vitória Oamásio, inédito)

02. (FCC- Técnico Judiciário- Area Administrativa- TRT 3/2015) O autor estabelece uma relação
de causa e efeito entre
(A} a perda da memória familiar, entre os que se iludem com o avanço tecnológico, e a possibilidade
da restauração de hábitos outrora prestigiados.
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(8) a nova tecnologia aplicadà-_ao arciUfVámento de
imagens e o crescente desinteresse pela revelação de fotos e por sua co~servação em álbuns
próprios.
(C) o preço que se deve pagar pelo· desapego à
memória e o hábito, arraig_~po entr~_nós; de conservarem álbuns as velhas fotografias rlefamília.
(D) o desprestígio que vêm atingindo as

(E)

le~branças

Alternativa correta: letra "b" - Contudo é conjur.ção coordenada adversativa e possui ideia de
oposição. São adversativas: mas, porém, contudo,
todavia e entretanto.
Alternativa "a"- Indica oposição {subordinada
concessiva), e para substituir, o verbo deveria ser
alterado: embora cumprissem fielmente a ordem ...

do passado recente e a revalorização das lem-

Alternativa "c"- Indica conclusão.

branças registradas num tempo mais remoto.

Alternativa "d"- Não indica lugar.

o desprestígio por que momentaneamente passam os álbuns de fotografias e o mau gosto das
capas que passaram a ostentar.

Alternativa "e"- Não conclui.

Gabarito: B
..

·'"'.

houve um crescente desinteresse existe uma nova tecnopela revelação de fotos e por sua logia aplicada ao arquiconservação em álbuns próprios? vamento de imagens.
A pergunta é a consequência

A resposta é a causa

04. (FCC- Técnico Judiciário- Área Administra~
tiva- TRT 16/2014) O consumidor já não precisa do
vendedor para se servir, ........... ,. a visibilidade do pro·
duto se torna um fator-chave.

Reescrevendo-se o segmento, de forma a man·
ter, em linhas gerais, o sentido original, preenche
corretamente a lacuna acima o que está em:
{A) conquanto

ainda que

Nas alternativas A, C, D e E, não existe relação de
causa.

(8}
(C)

mas

~

(0)

de modo que

OBSERVAÇÃO

Causa e efeito é o mesmo que causa e consequência.
Onde há causa, há obrigatoriamente consequência,já que a oração para a qual se faz a pergunta é o
efeito (consequência).
03. (FCC- Técnico Judidário - Área Administrativa - TRF 3/2014) Seus subordinados,-·contudo,

(E) se

Alternativa correta: letra "'d" - A ideia é de
consequência, por isso usa-se de modo que. Estaria,
também, correta a utilização de: de sorte que, sem
que (= que não), de forma que, de jeito que, que (tendo
como antecedente na oração principal uma palavra
como tal, tão, cada, tanto, tamanho).

cumpriram fielmente a ordem de não soltá-lo até
que estivessem longe da zona de perigo.

(Quando chegou a hora, Ulisses foi seduzido pelas sereias e fez de tudo para convencer os tripulantes a deixarem-no livre para ir
juntar-se a elas. Seus subordinados, contudo,
cumpriram fielmente a ordem de não soltá-lo
até que estivessem longe da zona de perigo.)
Sem prejuízo para o sentido original e a correção
gramatical, o elemento grifado acima pode ser substitufdo por

Alternativa "a" -Indica concessão, ideias opostas.
Alternativa "b" -Indica concessão,íâeias opostas.
Alternativa "c"- Conjunção adversativa, ideias
opostas.
Alternativa "e"- Conjunção condicional, equivale a caso.
05. (FCC - Técnico Judiciário - Área Administrativa- TRT 2/2014) Ainda que já tivesse uma carreira

solo de sucesso [..J, sentiu que era a hora de formar
seu próprio grupo.

(B) entretanto.

Outra redação para a frase acima, iniciada por "Já
tinha uma carreira ..." e fiel ao sentido original, deve
gerar o seguinte elo entre as orações: -

(A) embora.

(C) portanto.

(A)

(O) onde.

(8) por isso.

(E) por isso.

(C) mas.

de maneira que

Período Composto

(D) embora.

(C) contanto que ela não correspondera a seu sonho.

(E) desde que.

(D) conquanto ela não correspondera a seu sonho.

{E) por conseguinte ela não coi'respondera a seu
sonho.
Alternativa correta: letra "c" - Muito fácil! Já
tinha carreira solo, mas sentiu que era a hora de formar seu próprio grupo= ideias opostas. O normal é
acontecer o contrário: grupo e carreira solo.
Alternativa "a"- Não indica consequência.
Alternativa "b"- Não é conclusão.
Alternativa "d"- Não é concessão.
Alternativa "e"- Não se trata de condição.
06. (FCC- Técnico Judiciário- Area Administrativa - TRT 12/2013)... e esses compos"1tores estão

obviamente vinculadoS um ao outro, embora seja
fácil aos que estão familiarizados com a linguagem
do perfodo distingui-los.
Sem qualquer outra alteração da frase, o elemento sublinhado acima pode ser corretamente
substituído por:
(A)

de modo que

{B)

desde que

Alternativa "b": correta - Deslocara-se dela
por quê? Porque a agremiação partidária não correspondera a seu sonho =causa.
~Dica-Conjunções causais: porque, que, como
(= porque, no infcio da frase), pois que, visto que,
uma vez que, porquanto, já que, desde que, etc.

Alternativa "a" - Errada. Concessivas: embora,
ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que,
por mais que, posto que, conquanto, etc.
Alternativa "c"- Errada. Condicionais: se, caso,
contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a
menos que, sem que, etc.
Alternativa "d"- Errada. Concessiva.
Alternativa "e"- Errada. Coordenadas conclusivas: logo, pois(= logo), portanto, por conseguinte,
por isso, assim.
08. {FCC - Técnico Judiciário - Administrativa -

(C) ainda que

TRT 18/2013}

(D) visto que

Em primeiro lugar, menos de 40% das organizações pesquisadas reconhecem que quadros mais
maduros podem constituir alternativa à escassez de
talentos. Consequentemente, a maioria das empresas não possui mecanismos para atrair e manter tais
quadros.

(E)

à medida que

Alternativa correta: letra "c" -'Embora indica
concessão {ideias opostas) e ainda que também
possui essa ideia. Conjunções concessivas: embora,
ainda que, apesar de qUe, se bem que, mesmo
que, por mais que, posto que, conquanto, etc.
Altern<~tiva

"a"- Consequência.

As frases acima articulam-se num único período,
com correção, clareza e mantendo-se o sentido orig·,nal,em:
(A) Em primeiro lugar, menos de 40% das organiza-

ções pesquisadas reconhecem que quadros mais
maduros podem constituir alternativa à escassez
de talentos, se bem que a maioria das empresas
não possui mecanismos para atrair e manter tais
quadros.

Alternativa "b"- Condição. Atenção! Em desde
que chegou, está calado, desde que indica tempo.
Depende, sempre, do contexto.
Alternativa "d"- Causa.
Alternativa "e"- Proporção. Dica: na medida em

(B)

Em primeiro lugar, menos de 40% das organizações pesquisadas reconhecem que quadros mais
maduros podem constituir alternativa à escassez
de talentos, de sorte que a maioria das empresas
não possui mecanismos para atrair e manter tais
quadros.

(C)

Em primeiro lugar, menos de 40% das organizações pesquisadas reconhecem que quadros mais
maduros podem constituir alternativa à escassez
de talentos, por que a maioria das empresas não
possui mecanismos para atrair e manter tais quadros.

que é causa.
07. (FCC,- Técnico Judiciário - Administrativa
- TRT 1/2013) L'Como a agremiação partidária não

correspondera a seu sonho, descolara-se dela, na companhia de seu líder, em 1990". Sem prejuízo para a correção e o senti~o, a frase acima pode ser reescrita do
seguinte modo: Descolara-se da agremiação partidária, na companhia de seu líder, em 1990,
(A) se bem que ela não correspondera a seu sonho.
(B)

visto que ela não correspondera a seu sonho.

..

·

...

.

•
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{0) Em primeiro lugar, menos de 40% das organizações pesquisadas reconhecem que quadros mais
maduros podem constituir alternativa à escassez
de talentos, contanto que a maioria das empresas não possui mecanismos para atrair e manter
tais quadros.

.,,
•

{E) Em primeiro lugar, menos de 40% das organizações pesquisadas reconhecem que quadros mais
maduros podem constituir alternativa à escassez de talentos, ao passo em que a maioria das
empresas não possui mecanismos para atrair e
manter tais quadros.

Alternativa "b": coueta- De sorte que: consequência. Fácil se trabalhar por eliminação:
Alternativa "a"- Errada. Se bem que equivale
a concessão, ideias opostas, não cabe no contexto.
Alternativa "c" - Errada. Por que: quando
explica deve ser grafado junto= porque.
Alternativa "d"- Errada. Contanto: condição.
Alternativa "e" - Errada. Ao passo que: proporção. Não se usa ao passo em que.

Texto para a próxima questão:
(.. .)Segundo o pesquisador Beta Verfssimo, fundador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da
Amazônia (lmazon), a floresta é fundamental parã
a redução global das emissões de gases de efeito
estufa. "O Brasil depende da região para produzir
mais energia e não sou contra a expansão da rede de
usinas aqui, mas é preciso cautela, para não repetir
erros do passado, quando as hidrelétricas catalisaram ocupação desordenada, conflitos sociais e desmatamentos. Enfrentar o desmatamento da Amazônia é crucial para o Brasil. n (Trecho de Diálogos
capitais. Carta Capital, 7 de setembro de 2011, p. 46)

09. (FCC- TRT- 11" Região - Técnico Judiciário
-Área Administrativa /2012) ... e não sou contra a
expansão da rede de usinas aqui, mas é preciso cautela ... O segmento grifado acima denota

(A) finalidade decorrente do próprio desenvolvimento do te:i:to.
(8) ressalva em correlação com o sentido da afirmativa anterior.
(C) temporalidade necessária à concretização da

ação prevista.
(0) causa que justifica o posicionamento do pesquisador.

{E} condição para a realização da hipótese anterior a

ele.

D4'!JMJD
Alternativa "b": correta - A conjunção mas é
coordenada adversativa e ressalva signifiça consideração com que se corrige ou retifica algUma coisa.
Correto.
Alternativa "a"- Errada. Conjunções qUe indicam finalidade: para que, a fim de que, que, porque
(""para que), que, etc.
Alternativa "c" - Errada. Conjunções temporais: quando, enquanto, antes que, depois que, logo
que, todas as vezes que, desde que, sempre que,
assim que, agora que, mal{= assim que),~etc.
Alternativa "d" - Errada. Conjunções causais:
porque, que, como {= porque, no início da frase),
pois que, visto que, uma vez que, porquanto, já que,
desde que, etc.
Alternativa "e"- Errada. Conjunções condicionais: se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que,
desde que, a menos que, sem que, etc.
Texto para a próxima questão:
Isolados por opção
Imagens inéditas de índios supostamente
isolados em meio à floresta amazônica recentemente chamaram a atenção de todo o mundo.
O flagrante dos indígenas vivendo de forma
primitiva na região fronteiriço entre o Brasil e o
Peru foi divulgado como o novo registro visual de
uma população que estaria até hoje sem contato
direto com o homem branco. Porém, uma observação mais atenta das fotos. deixou evidente a
presença de utensflios modernos, como_ facões
e panelas, entre as ferramentas usadas pelos
índios. Logo, a polêmica estava criada. () (Adaptado de artigo de Paula Rocha. fSTOÉ, 9 de fevereiro de 2011, p. 67)

10. {FCC - Técnico Judiciário - TRT 14/ 2011)
"Porém, uma observação mais atenta das fotos deixou evidente a presença de utensílios modernos, como
facões e panelas, entre as ferramentas usadas pelos
índios." A frase acima introduz

(A} uma oposição ao que vinha sendo afirmado.
(B} a conclusão dos argumentos anteriormente
apresentados.
(C) uma explicação que complementa a afirmação
anterior.
{O) a síntese da ide ia principal do texto.

Período composto
{E) a opinião do autor a respeito do assunto tratado.

IMiiúVHH*
Alternativa "a"- Correta.
O Nota da autora: a dica é saber quais circuns-

Semelhançe,comparação,
conformidade

tâncias indicam as conjunções.
Alternativa "a"- Errada. Conjunções adversativas: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no

Condição, hipótese

entanto, não obstante. ldeias opostas.
Alternativa "b" - Errada. Conclusivas: logo,

Adição, continuação

pois, portanto, por conseguinte, por isso, assim.
Alternativa "c"- Errada. Explicativas: que, porque, pois, porquanto.

Dúvida

Alternativa "d"- Errada. Palavras que indicam
síntese: em suma, em síntese, em conclusão, enfim,
em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa
maneira, logo, pois.
Alternativa "e" - Errada. Opinião do autor:

Surpresa, impre~
visto

usada a primeira pessoa.
Tendo por base um levantamento elaborado

Ilustração, esclarecimento

por Otton Moacyr Garcia (Comunicação em Prosa
Moderna), seguem os elementos de ligação mais usu-

ais- ad'vérbios, locuções, conjunções e preposições.
Os itens seguintes encerram o significado de cada
grupo de elementos de ligação.

Propósito, inten- Com o fim, a fim de, com o propósito
ção, finalidade de, para que, a fim de que.
Perto de, 'próximo a ou de, junto a ou
lto•g>or,J><O•xl•oidla-lde, dentro, fora, mais adiante, aqui,
além, acolá, lá, ali.
\'
E ainda algumas preposições e os pronomes demonstrativos.

Resumo,
recapitulação,
conclusão

Prioridade, relevância
, !ogo, logo depois,

I''"''"''"""'"
logo após,
cípio, pouco antes, pouco

a prindepois,
anteriormente, posteriormente, em
seguida, afinal, por fim, finalmente,
Tempo (frequên- agora, atualmente, hoje, frequentecia, duraçãO,
mente, constantemente, às vezes,
ordem, sucessão, ev:mtualmente, por vezes, ocasionalanterioridade_ mente, sempre, raramente, não raro,
posterioridade} ao mesmo tempo, simultaneamente,
nesse interim, nesse meio tempo,
enquanto, quando, antes que, depois
que, logo que, sempre que, assim
que, desde que, todas as vezes
apenas, já, mal.

Em suma, em síntese, em condusão,
enfim, em resumo, portanto, assim,
dessa forma, dessa maneira, logo, pois.

Causa e conse~
quência, explicação

Contraste, oposição, restrição,
ressalv_a

Certas palavras têm classificação à parte, por isso
convém dizer apenas palavra ou locução denotativa de:

í412 j
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1) Inclusão: até, inclusive, mesmo, também etc.

2) Exclusão: apenas, exceto, salvo, senão, só,
somente etc.
3) Designação: eis
4) Realce: cá, lá, é que, só etc.

5) Retificação: aliás, ou antes, isto é, ou melhor etc.
6) Situação: afinal, agora, então, mas etc.
(*}Fonte: http://www.passeiweb.com/na_
ponia_lingua/sala_de_aula!portugues!redacao/

-------~~-----

"~----.,-~--

Alternativa "c" - Errada. Palavras que indi*
cam ressalva: pelo contrário, em contraste com,
salvo, exceto, menos, mas, contudo, todavia, entretanto, embora, apesar de, ainda que, mesmo que,
posto que, conquanto, se bem que, por mais que, por
menos que, no entanto.
Alternativa "e" - Errada. Temporal: quando,
enquanto, antes que, depois que, logo que, todas as
vezes que, desde que, sempre que, assim que, agora
que, mal(= assim que), etc.

dissertacao_e_narracao/elementos_ligacao
Texto para a próxima questão:

Texto para a próxima questão:
Aos óculos
Sé fingem que põem o mundo ao alcance dos

meus olhos míopes
Na verdade me exilam dele

com

filtrar-lhe a

menor imagem.
Já não vejo as coisas como são: vejo-as como

eles querem que as veja.
Logo, são eles que veem, não eu que, mesmo
cônscio do logro, lhes sou grato por anteciparem
em mim o Édipo curioso de suas próprios trevas.
{José Paulo Paes)

11. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 14/2011) "por
anteciparem em mim"O segmento acimil introduz no
contexto noção, de
(A) condição.

{B) consequência.

(C) ressalva.
(0) causa.
(E) temporalid<Jde.

Alternativa "d": correta - não lhes sou grato
por quê? Por anteciparem em mim o Édipo curioso
de suas próprias trevas {causa).

Relembremos as demais conjunções.
Alternativa "a"- Errada. Condicional: se, caso,
contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a
menos que, sem que, etc.
Alternativa "b" - Errada. Consecutiva: de
sorte que, de modo que, sem que {= que não), de
forma que, de jeito que, que {tendo como antecedente na oração principal uma palavra como tal, tão,
cada, tanto, tamanho), etc.

Após a década de 7950, as palavras que dominavam as sociedades de consumo ocidentais não
eram mais as de escritores seculares, mas as marcas comerciais de produtos ou do que se podia
comprar. As imagens que se tomaram ícones de
tais sociedades eram as das diversões e consumo
de massa: astros e fatos. Não surpree'nde que na
década de 1950, no coração da democracia de
consumo, a principal escola de pintores abdicasse
diante de fabricantes de imagens tão mais poderosas que a arte anacrônica. A arte pop passava o
tempo reproduzindo, com tanta exatidão e insensibilidade quanto possível, os badu(aques do comerciafismo americano: latas de sopa, bandeiras,
Marilyn Monroe.
Insignificante como arte (no sentido que o
século XIX deu à palavra), essa corrente, apesar
disso, reconhecia que o triunfo do mercado de
massa se baseava, de modo bastante profundo,
na satisfação das necessidades tanto espirituais quanto materiais dos consumidores, fato ·do
qual as agências de publicidade hó muito tinham
consciência quando destinavam suas campanhas
a vender não o saboneie, mas o sonho de beleza,
não as latas de sopa, mas a felicidade familiar. O
que se tornou cada vez mais claro foi que isso tinha
o que se podia chamar de uma dimensão estética,
uma criatividade de base, ocasionalmente ativa
mas sobretudo passiva, que os produtores tinham
de competir para oferecer. Como dizia o populismo
partilhado pelo mercado, o importante não era dis*
tinguir entre bom e ruim, elaborado e simples, mas
no máximo entre o que atrafa mais ou menos pessoas. Isso não deixava muito espaço para o clássico
conceito das artes. (Adaptado de Eric Hobsbawm.
Era dos Extremos. Trad. Marcos Santarrita. São
Paulo, Cia. das Letras, 2006, p. 496)

12. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 23/ 2011) "...
essa corrente, apesar disso, reconhecia que ... " {2° pará-

grafo). O termo grifado na frase acima poderia ser

Período composto

substituído, sem prejuízo para o sentido e a correção
da frase, por:
(A) consequentemente.
(8)

'lj.j;'

- - · -.. ~~-·----~---- --~-·- ---···-~-------~-~------------'----'

desse modo.

(C) no entanto.

Alternativa "a": correta- Ele opta pela expansão da área por quê7 Porque faltam mecanismos
para financiar a modernização (causa). A oração para
que fazemos a pergunta por quê? é a consequência.

(D) embora.

Alternativa "b" - Errada. Finalidade seria para
quê?

(E) portanto.

Alternativa "c"- Errada. Não há condição.

Alternativa "c": correta - Conjunções conces~
sivas (ideias opostas): embora, ainda que, apesar de
que, se bem que, mesmo que, por mais que, posto
que, conquanto, etc.

Alternativa "d" - Errada. Proporcionalidade
seria à medida que, à proporção que, ações simultâneas.
Alternativa "e: - Errada. Para indicar tempo,
faríamos a pergunta quando?- Não é o caso.

Alternativa "a" - Errada. Consequência: de
sorte que, de modo Ql;le, sem que (= que não), de
forma que, de jeito que, que (tendo como antece~
dente na oração principal uma palavra como tal, tão,
cada, tanto, tamanho), etc.

Trecho para a próxima questão
Essa dicotomia apresenta hoje muitas pro~
blemas para ser usada sem cautela, por algumas
razões. Uma parte crescente das novidades tecnológicas não está na indústria, mas sim nos serviços,
ande se destacam a Tecnologia da Informação
(TI), as comunicações, os serviços criativos, etc
Esse fenômeno é tão poderoso que se reconhece
que vivemos uma revolução de software, ande se
gera a maiorpartedo Valor, que coloca o hardware
(máquinas e equipamentos), como caudatários do
processo. Por outro lado, a TI permitiu uma ampla
modificação na sistema de produção, em que se
busca cada vez mais foco e especialização para a
cadeia de produção. Como cansequência, as atividades produtivas se organizam de maneiras diferentes, formando cadeias muita mais complexas
da que no passado e tornando, a meu jufzo, envelhecidas as contraposições da tipo agricultura ver~
sus indústria. (Adaptada do artigo de José Roberto
Mendonça de Barros. O Estado de 5. Paulo, 86/Eco~
namia, 7 de março de 2010)

Alternativa "'b" - Errada. Consequência: de
sorte que, de modo que, sem que (= que não), de
forma que, de jeito que, que (tendo como antece~
dente na oração principal uma palavra como tal, tão,
cada, tanto, tamanho), etc.
Alternativa "'d" - Errada. Cuidado! Embora
indica também concessão, mas teríamos que alterar

o verbo posposto para reconhecesse.
Alternativa "e" - Errada. Cpndusão: logo, pois
(depois do verbo), portanto, por conseguinte, por
isso, assim.
13. (FCC -Técnico Judiciário - TRT 20/ 2011) NAs
margens da agricultura são mínimas, então o produtor só consegue competir se tiver escala e tecnologia
de ponta. COmo faltam mecanismos para financiar a
modernizaçõo, ele opta pela expansão da área, que
é muito mais barata", explica. O segmento grifado

acima
(A) estabelece relação de causa e consequência
entre as duas afirmativas que o compõem.
(8) indica a finalidade que justifica a afirmativa
anterior, acrescentando uma razão lógica para
ela.
(C) se apoia em condição anterior necessária para a

comprovação do sentido de todo o contexto.
(0) assinala proporcionalidade entre as duas afirma~
--tivas, pots. a segunda somente se concretiza a
partir do que foi dito na primeira.
(E) aponta para uma relação de tempo e espaço,
necessária para a clareza e a compreensão do
assunto desenvolvido.

14. (FCC- Técnico Ju-diciário- TRT 24/2011) "'Esse
fenómeno t! tão poderoso que se reconhece que vive~
mos uma revolução de software..."No segmento grifado acima identifica-se
{A) uma restrição e sua conclusão imediata.
(B) uma condiç_ão e o fato dela consequente.
(C)

uma explicação lógica, decorrente de uma causa.

(O} uma hipótese provável, seguida de explicação.
(E) a causa evidente de um fato e sua consequência.

Alternativa "e": correta- vrvemos uma revolução de software por quê? (consequênda);
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Em meados dos anos 90, os investidores depararam com capitais estranguladas e resolveram
interiorizar suas operações industriais e comerciais.
Hoje, de cada real produzido nas Ftlbricas brasileiras, 44 centavos são provenientes de unidades instaladas em cidades médias. Um dos resultados da
expansão econômica foi o aumento vedif.Jinoso do
setor de serviços. Tais mudanças conferiram tanta
independência às cidades médias que 60'% delas
não precisam ter maiores vínculos com a região
metropolitana da capital de seu Estado. (Especial
Cidades Médias. Veja, 1 de setembro de 2010, pp.
78-80, com adaptações.)

Porque esse fenômeno é tão poderoso (causa).

Alternativa "a" - Errada. Não restringe nem
conclui.
Alternativa "b"- Errada. Condição: caso, se.
Alternativa "c"- Errada. Não há explicação.

.,,
•

Alternativa "d"- Errada. Não há hipótese nem
explicação.
15. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 22/2010) Preocupada com a ameaça de repetição da crise alimentar que provocou conflitos em várias partes do
mundo em 2008, a Organização das Nações Unidas
para Alimentação e Agricultura {FAO) convocou uma
reunião de emergência, em Roma.
Entre as informações presentes na afirmativa, há

relação, respectivamente, de
(A) finalidade e conclusão.
(B) tempo e consequênda.

16. {FCC- TRT- 12a Região- Técnico Judiciário - Area Administrativa /2010) 'Tais mudanças
conferiram tanta independência às cid~des médias
que 60% delas não precisam ter maiores vínculos com
a região metropolitana da capital de seu Estado". A
relação sintático-semântica que se estabelece entre
as orações do período acima é, respectivamente, de

{A) causa e co'nsequência.

(C) explicação e finalidade.
(0)

causa e consequência.

(E) tempo e conclusão.

{8) condição e fato dela decorrente.

(C) hipótese prováVel e ressalva.
{O) temporalidade e constatação de um fato.

(E) fato real e finalidade decorrente desse fato.

Alternativa ''d"'- C~rreta.

O Nota da autora: mais uma vez causa e consequência! Reparou como tais circunstâncias se repetem em provas FCC?
~

~

a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAC) convocou uma reunião
de emergência, em Roma por quê? (esse período indica a consequência).
Porque estava preocupada com a ameaça de
repetição da crise alimentar que provocou conflitos em várias partes do mundo em 2008 (eis a
causa!).

Alternativa "a" - Errada. Finalidade = para
quê? I Conclusão= logo.
Alternativa "b" - Errada, Tempo = quando? I

~·
Alternativa "a": correta - Fácil. Vamos à pergunta:
1)

60% delas não precisam ter maiores vínculos com a
região metropolitana da capital de seu Estado por
quê? (consequência).

2)

Porque tais mudanças conferiram independência
às cidades médias= causa.

.. Dica- Se fizemos a pergunta por quê? à oração, significa que esta indic;;~rá a cbnsequência. A
resposta é a causa.

Alternativa "b"- Errada. Condição= caso, se.
Alternativa "c"- Errada. Hipótese = verbo no
subjuntivo.

Alternativa "d"- Errada. Tempo= quando?
Alternativa "e"- Errada. Finalidade= para quê?

Consequência =de modo que.

Alternativa "c"- Errada. Explicação= porque I
Finalidade= para quê?
Alternativa "'e" - Errada. Tempo = quando? I
Conclusão = logo..

Trecho para a próxima questão:
(

...)

1.2.CESPE
17. (CESPE- Agente Administrativo- OPU/2016)
A forma verbal "garantindo" (Com esse trabalho
nós estamos garantindo seu acesso à justiça e aos
direitos para que consigam se beneficiar de outras
políticas públicas) introduz uma oração reduzida de
gerúndio de caráter adverbial.
{ ) certo ( ) errado

1

j 41Sj

Período composto

Errado~

Estamos garantindo equivale a garanti·

mos (locução verbal).

20. (CESPE- Técnico - MPU/2013) O termo "que"
introduz oração de natureza restritiva.
( ) Certo ( ) Errado

Oração principal - sem conjunção: nós estamos
garantindo seu acesso à justiça e aos direitos.

18. (CESPE \ Analista
Administrativo
FUNPRESP/2016) A locução "uma vez que" (Mas ele
nunca errava, e já nem havia mais o que errar, uma
vez que não havia mais dúvidas.) introduz, no período em que ocorre, ideia de causa.
{ ) certo

( ) errado

Certo - Por que ele nunca errava? Porque não
havia mais dúvidas= causa.
DICA- Onde há causa, há consequéncia.
Consequéncia: Ele nunca errava.

Trecho para o item_

(. .. ) São questões que a justiça trabalhista está
aprendendo a éontemporizar, iá que influenciam
a convivência no ambiente de trabalho e dizem respeito à saúde do trabalhador. (. ..) Tecnologias de
controle criam novas situações de dano moral.
Internet: <www.tst.ius.br>{com adaptações).
19. {CESPE - Técnico Judiciário - Área Adminis~
trativa'- TRT 17/2013) O conectivo "já que" inicia
oração (Jue apresenta a conclusão -da ideia apresentada na oração imediatamente anterior.
( ) Certo ( ) Errado

Errado- Por influenciarem a convivência, porque
influenciam a convivência~ são questões que a justiça
trabalhista está aprendendo a contemporizar= causa .
... Dica: conjunções causais mais exigidas em provas: porque, posto que, visto que, uma vez que, por
isso que, porquanto, como (equivalente a "porque").

Trecho para o item.
O Ministério Público é fruto do desenvolvimento do estado brasileiro e da democracia. A sua
história é marcada por processos !1!:!!:. culminaram
na sua formalização institucional e na ampliação
de sua área de atuação.(...)

Internet: <www-mpu.mp.br> (com adap~
tações).

Certo - Atentemos a dois detalhes: 1. Para a
oração ser restritiva, é necessário haver o pronome
relativo (no caso, que) para ser oração adjetiva; 2.
Quanto à pontuação, não pode existir. Por isso o item
está correto.
Fixando: explicativa =com pontuação; restritiva
=sem pontuação.

Trecho para o item.

Há um dispositivo no Código Civil que condiciono a edição de biografias à autorização do
biografado ou descendentes. As consequencias da
norma são negativas. Uma delas é a impossibilidade de se registrar e deixar para a posteridade a
vida de personagens importantes na formação do
pafs, em qualquer ramo de atividade. (. .. )
O Globo, 23/9/2013 (com adaptações).
21. (CESPE- Técnico- MPU/2013) O trecho "que condiciona a edição de biografias à autorização do biografado ou descendentes# é de natureza explicativa.
{ ) Certo ( ) Errado

Errado- Note que já foi exigido o mesmo tópico
na questão anterior. Há pronome relativo {que = o
qual), a oração é adjetiva e se não possui pontuação,
trata-se de oração restritiva. A explicativa exige pontuação.

Trecho para o item.

Uma legislação que tenha hoje 70 anos de
vigência entrou em vigor muito antes do lançamento do primeiro computador pessoal e do início
da histórica revolução imposta pela tecnologia digital. Isso não seria problema se esse não fosse o caso
da Consolidação das Leis d-;;Trabalho (CLT), destinada a regular um dos universos mais impactados
por esta revolução, o das relações trabalhistas.(. ..)
O Globo, Editoria/,22/8/2013 (com adaptações).
22. (CESPE- Técnico - MPU/2013) A conjunção "se"
tem valor condicional na oração em que está inserida.
( ) Certo ( ) Errado
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Certo- Sempre que se equivaler a caso, indícarâ
condição. Faça a substituição: se esse não fosse o ... =
caso esse não fosse ...
Exemplo: Se estudar mais, terá chance de ser
aprovado = Caso estude mais, terá chance de ser
aprovado.
---

Trecho para a questão.
Levei anos para aprender, e só fui aprender nos

correção gramatical do texto, caso o termo portanto
substituísse "pois".

IR"'''*!WD
Errado- Aconjunção pois, no contexto, remete~
-nos a uma ideia explicativa, enquanto a conjunção
portanto indica oposição, adversidade. O sentido
ser; a alterado.
Trecho do texto de Sérgio Sampaio,
que constitui a letra de uma
música, para o próximo item.

anos da ditadura,~ ter medo não é apenas tremer

..

de medo ou baixar a cabeça - obediente e resig~

( .)

nado -, ou dizer "sim" quando quiséramos dizer
"não": Há outro medo, muito mais profundo, que dis-

Com um pouco mais de idade

farça e não mostrao medo que tem, exatamente porque teme tanto que tem medo de aparentar medo. t

Ejá não são como antes

o medo que engendra a omissão, o não importar-se
com oqueocorra, ou anão assumir-se em nada. É um

Inventou-lhes um flagrante

medo-fuga. Eé. talvez, o único medo essencialmente
perigoso, porque, estando próximo à covardia, nos
torna cínicos e, como tal, nos destroça.

Flávio Tavares, Memórias do esquecimento, São Paulo: Globo, 1999, p. 169.

Depois que uma autoridade
Quanto mais escapa o tempo
Dos falsos educandários
Mais a dor é o documento
Que os agride e os separa
Não são mais dois inocentes
Não se falam cara a cara

23. (CESPE -Técnico Judiciário - Área Administrativa- STF/2013) O termo "que" introduz oração
que complementa de forma direta o sentido do
verbo Ma prender".

Certo- Nos anos da ditadura é adjunto adverbial
de tempo. Na ordem direta: só fui aprender (isto) que
ter medo não é apenas tremer de medo ou baixar a
cabeça= quem aprende, aprende algo (verbo transitivo direto): oração subordinada substantiva objetiva
direta.
Trecho para a questão.

O passado jamais pode ser abjeto de escolha:
ninguém escolhe ter havido o saque de Traia; com
efeito, a deliberação não se refere ao passado, mas
ao futuro e ao contingente, pois o passado não
pode não ter sido. Agatão está certo ao escrever:
"Pois há uma única coisa de que o próprio Deus
estó privado: fazer que o que foi não tenha sido".(.. .)
Marilena Chaui. Contra a servidão voluntária. Belo Horizonte: Editora Fundação Perseu
Abramo,2013, vol. 1, p. 114 {com adaptações).
24. (CESPE- Técnico Judiciário - Área Administrativa - STF/2013) Seriam mantidos o sentido e a

Quem pode escapar ileso
Do medo e do desatino
(...)

25. {CESPE- Agente de Polícia- DF/2013) O trecho
"Quanto mais escapa o tempo I Dos falsos educandários I Mais a dor é o documento I Que os agride e
os separa" poderia, sem prejuízo para a correção gramatical, ser reescrito da seguinte forma: À medida
que escapa o tempo dos falsos educandários, a dor
vai se tornando o documento que os agride e os
separa.

{ ) Certo ( ) Errado

Certo - As ideias das expressões "quanto mais
.. ) mais" e "à medida que" indicam proporcionalidade, ou seja, ações simultâneas {acontecem ao
mesmo tempo).
Trecho para o próximo item.
(...)Ao todo, 82% das vítimas (32 pessoas) estavam sozinhas no momento da abordagem dos bandidos, por isso as forças de segurança recomendam
que as pessoas tomem alguns cuidados, entre os
quais, não estacionar em locais escuros e distantes,

Período composto
não ficar dentro de carros estacionados e redobrar
a atenção ao sair de residências, centros comerciais
e outros locais.

DF registra 316 ocorrências de sequestro-relâmpago nos primeiros oito meses deste
ano. R7, 6/9/2013, Internet: <http://noticias.
r7.com>(com adaptações).
26. {CESPE - Agente de Polícia - DF/2013) O trecho upor isso as forças de segurança recomendam
que as pessoas tomem alguns cuidados" expressa
uma ideia de conclusão e poderia, mantendo-se
a correção gramatical e o sentido do texto, ser in i~
ciado pelo termo porquanto em vez da expressão
"por isso".
{ ) Certo { ) Errado

Errado- O termo porquanto pode explicar, além
de concluir, tornando o sentido distinto do que possui no período.

Trecho para os próximos itens.
Eu não sou capaz de me lembrar do cheiro que
meu pai tinha quando eu era criança. As pessoas
mudam de cheiro com a idade, assim como mudom
de pele e de voz, e quando você fala da infância, é
possfve19!:!!l. associe a figura do seu pai com a f~gura
do seu pai como é hoje. Então: quando me fembro
dele me trazendo um tricicfo de p~esente, ou mostrando como funcionava uma máquina de costura,
ou pedindo que eu lesse algumas palavras escritas no
jornal, ou conversando 'comigo sobre as coisas que se
conversam corh uma criança de três anos, sete anos,
treze anos, quando me fembro de tudo isso, a imagem dete é g_ ~tenho hoje, os cabelos, o rosto, meu
pai bem mais magro e curvado e cansado do ~em
fotografias antigas que não vi mais que cinco vezes
na vida.(. ..)

Michel Laub. Diário da queda. São Paulo:
Companhia das Letras, 2011, p. 48-9 {com
adaptações).

----·--------

27. {CESPE - Técnico Judiciário - Area Administrativa- STF/2013) No trecho "é possível que associe a figura do seu pai com a figura do seu pai como
é hoje", o conectivo uque" inicia oração que complemellta o sentltlo do adjetivo "possível".

Errado -Trata-se de oração subordinada substantiva subjetiva, ou seja, possui função de sujeito e
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o termo que liga as orações é denominado conjunção integrante.
..,._ Dica: encaixe o pronome catafórico isto antes
da conjunção, certificando-se da afirmação= é possível isto (citará' algo}.
28. (CESPE -Técnico Judiciário - Area Administrativa - STF!2013) O pronome "que" (utilizado
duas vezes no final do trecho) introduz oração que
restringe a significação dos antecedentes ua" e "foto9 rafias antigas~ respectivamente.

Anulada - Gabarito preliminar: certo. Foi anulada em seguida.
A refere-se à imagem: a imagem dele é a (imagem) qUe tenho hoje = oração subordinada adje-

tiva (possui pronome relativo) restritiva (não possui
pontuação); o segundo que faz parte de uma comparação e por isso não restringe. Motivo da banca:
A ausência de indicação de qual pronome "que" no
. final do texto deveria ser analisado pode ter indu·
zido os candidatos ao erro, motivo pelo qual se opta
pela anulação do item.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trécho, julgue o item a seguir.
Inalterado desde a redemocratizaçóo, o sistema
político brasileiro está finalmente diante de uma oportunidade concreta de mudanças, principalmente em
relação a aspectos que dão margem a uma série de
deformações e estimulam a corrupção já a partir do
período de campanha eleitoral. Se as restrições históricas às transformações nóo prevalecerem, a Câmara
dos Deputados deverá dor início ao debate sobre uma
série de inovações com chance de valerem fá para as
próximas eleições. Mai.s uma vez, questões importantes como o voto facuftativo e o distrital ficarão de fora,
o que faz que as atenções se concentrem em aspectos
mais polêmicos, como o financiamento público de
campanha, a partir da criação de um fundo proposto
por meio de projeto de fei. Se a intenção é mesmo reduzir as margens para desvios de dinheiro, é importante
que as pretensões, nesse e em outros pontos, sejam avaliadas com objetividade e sem prejulgamentos. (Zero
Hora, 8!4/2013).

29. (CESPE- Técnico- Administração- MPU/2013)
Em "se concentrem" e "Se a intenção", o vocábulo se
desempenha a mesma função: introduzir oração condicional.
( ) Certo ( ) Errado

...•
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( ) Certo ( } Errado
Errado:

,.

... o que faz que as atenções se concentrem =
o que faz que as atenções sejam concentradas:
verbo transitivo direto+ se= voz passiva e o se é
pronome apassivador.
Se a intenção é mesmo reduzir as margens
para desvios de dinheiro = caso a intenção seja
mesmo reduzir. Sempre que o se puder ser substituído por caso, indicará condição de alguma
coisa, ou seja, é uma conjunção subordinada
condicional.
Trecho para o próximo item.

Cidadãos de áreas rurais que estejam ligados a atividades culturais e estudantes universitários de todas
as regiões do Brasil, por exemplo, são beneficiados por
um dos projetos da S!D: as Redes Culturais. Essas redes
abrangem associações e grupos culturais para divulgar e preservar suas manifestações de cunho artístico.
(Identidade e diversidade. Internet: <www.brasil.gov.
br/sobre/cultura>, com adaptações}.

30. (CESPE - Investigador de Polícia - BA/2013)
No período "Essas redes abrangem associações e
grupos culturais para divulgare preservar suas manifestações de cunho artístico.", duas orações expressam finalidades das "Redes Culturais".

( ) Certo ( ) Errado

Certo- Essas redes abrangem associações e grupos culturais para quê? Para divulgar (uma oração
final) e (para) preservar (outra oração final).
Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
(. .. ) As razões para esse estancamento encontram-se no comportamento do polo dinéJmico da
economia mundial, os países emergentes, fYi2.
desenvolvimento económico começou a desaceferar- ainda que a partir de taxas exuberantes de
expansão. (V(llor Econõmico, Editorial, 6/7/2010,
com adaptações)

31. (CESPE - recnico - Area Administrativa MPU/2010) No trecho "cujo desenvolvimento econômico( ... ) expansão", identifica-se relação de causa
e consequência entre a construção sintática destacada com. travessão e a oração que a antecede.

Errado - Ainda que equivale ''ti mesmo- que,
embora, ou seja, indica concessão, ideias opostas.

Para indicar causa e consequência teria que caber
a conjunção de modo que e caberia, tanÍ~ém, a pergunta porquê?
Atenção! A respeito da organização
das e!õtruturas linguísticas e das ideias
do trechQ, julgue o item a seguir.
Para a maioria das pessoas, os assaltantes,
assassinos e traficantes que possam ser encontrados em uma rua escura da cidade stlo o cerne do
problema criminal. Mas os danos que tais criminosos causam são minúsculos quando comparados com os de criminosos respeitáveis, que vestem
colarinho branco e trabalham para as organizações mais poderosas.(... ) (James Wiffiam Coleman,
ed. São Paulo: Mano/e, 2005, p.
A elite do crime,
1, com adaptações).

sa

- - - - - - ------32. (CESPE - Técnico - 'Area Administrativa MPU/2010) Sem prejuízo para a coerência textual
e a correção gramatical, o trecho "Mas os danos ()
minúsculos", que inicia o segundo perfodo do texto,
poderia ser substituído por: Embora os danos causados por esses criminosos sejam ínfimos ()

( ) Certo ( ) Errado

Errado - Mas é uma conjunção coordenada
adversativa e embora é conjunção subordinada concessiva. Como as orações são independentes sintaticamente, não se pode suQstituir 'por conjunção
subordinada (liga orações dependentes sintaticamente).
, 33. (CESPE - Técnico - Área Administrativa MPU/2010) A respeito da organização das estruturas linguísticas e das ideias do trecho, julgue o item
a seguir.
Paro a maioria das pessoas, os assaltantes, assassinos e traficantes que possam ser encontrados em uma
rua escura da cidade são o cerne do problema criminal.
{... ) ()ames Wifliam Coleman, A elite do crime, S,a ed.
São Paulo: Mano/e, 2005, p. 7, com adaptações).

A correção gramatical e a coerência do texto
seriam preservadas se a oração "que possam ser
encontrados em uma rua escura da cidade" estivesse
entre vírgulas.
( ) Certo ( ) Errado

Período composto

Errado- Nunca, ao se inserir ou retirar a v{rgula
antes do pronome relativo (oração subordinada
adjetiva), a coerência será preservada.
-..Dica:
..

Oração adjetiva ~ 1 xplicativa: é separada por
pontuação e pode s~r retirada sem que o sentido
seja alterado, pois generaliza.
Oração adjetiva restritiva: não possui pontuação porque restringe, especifica e não pode ser
retirada por necessitar da informação: os assaltantes, assassinos e traficantes que possam ser
encontrados em uma rua escura da cidade são o
cerne do problema criminal indica que nem todos

podem ser encontrados em uma rua escura da
cidade e que nem todos são o cerne do problema criminal.
34. (CESPE - Técnico - Area Administrativa MPUI 2010) A respeito da organização das estruturas línguísticas e das ideias do trecho, julgue o item
a seguir.
(... ) Foi assim na Revolução Industrial de ontem e
nas economias ditas avançadas. E ainda é, nos dias de
hoje, nas manufaturas da Asia ou em diversas regiões

do Brasil. Enquanto, entre as nações ricas, o trabalho
infantil foi minimizado, já que nunca se pode dizer erradicado, ele continua sendo grave problema nos países
mais pobres. (Jornal do Brasil, Editorial, 1,7712010, com
adaptações)

Estariam preservadas a coerência textual e a
correçào gramatical se a expressão Não obstante
fosse inserida, com os devidos ajustes de maiúsculas
e minúsculas e seguida de vírgula, antes da palavra
nEnquanto", obtendo-se: Não obstante, enquanto,
entre(. . .) mais pobres.

( ) Certo ( ) Errado

Errado- a inserção de NÃO OBSTANTE antes da
palavra ENQUANTO não preservaria a coerência textual e a correção gramatical: não obstante e enquanto
exercem funções diferentes= enquanto- conjunção
subordinativa adverbial temporal; não obstante locução adverbial com valor c.oncess.ivo (apesar de).
35. (CESPE - Técnico - Area Administrativa MPUI 2010) A respeito da organização das estruturas linguísticas e das ideias do trecho, julgue o item
a seguir.

..

( .)

No lugar de alta carga tributária e estrutura de
impostos inadequada, o pafs deve priorizar investimen-

419

tos que expandam a produção e contribuam simufta;;;amente para o aumento de produtividade, como é o
caso dos gastos com educação. É dessa forma que são
criadas boas oportunidades de trabalho, geradoras
de renda, de maneira sustentável. O Globo, Editorial,
12/7/2010, com adaptações).

A ausência de vírgula logo após o termo "inves~
timentos" permite concluir que, segundo o autor do
texto, é necessário que, no Brasil, sejam priorizados
investimentos voltados para a expansão da produção e para o aumento da produtividade.
{ ) Certo ( ) Errado

Certo - Por não haver vírgula, entende-se que
não se trata de quaisquer investimentos, mas sim dos
que expandam a produção e contribuam simultaneamente para o aumento de produtividade, Restringe e

não explica.

Atenção!Julgue o item que se segue, relativo a
aspectos gramaticais e semânticos do trecho.
Quando apregoou aos quatro cantos que a tec·
no/agia seria uma aliada importante na redução
do tempo de trabalho e na ampliação dos perfodos
de lazer, Domenico de Mas{ conquistou corações e
mentes. Argumentou que chegara o momento do
ócio criativo, o tempo em que, na sociedade, se
imporiam novos sujeitos, em que a indústria e o
trabalho perderiam a centro/idade. O tempo destinado à formação, aos cuidados consigo e à folga
prevaleceria claramente sobre o tempo destinado
ao trabalho. Então, poderfamos trabalhar apenas
de 3 a 4 horas por dia com a mesmo produtividade
das 8 horas habituais e reservar um período maior
para o lazer.
Apesar das boas intenções, o conhecido soei·
ó/ogo não logrou comprovar suas ideias. Pelo contrário.

36. (UNB/CESPE - TRT 21 a Região - Técnico Judiciário - Área Administrativa !2010) A expressão
"Apesar das~ introduz ideia de oposição em relação
â ideia expressa no período anterior.

( ) Certo ( ) Errado

Errado -A oposição é em relação à oração posterior (oração principal): o conhecido sociólogo não
logrou comprovar suas ideias.

•::2':__c__________ ·-· ______ _
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Atenção! Julgue o item que se segue, relativo a
aspectos gramaticais e semânticos do treçho.

Aquele que mantém o sentido original e está
adequado à norma-padrão é:

Brasileiros de todas as classes sociais e regiões
do pafs sabem que pagam impostos quando consomem.

37. (UNB/CESPE- TRT 2P Região- Técnico Judiciário- Área Administrativa /2010) A oração "que
pagam impostos quando consomem" mantém rela-

ção de coordenação com a anterior.
( ) Certo ( ) Errado

(A) Embora o prêmio esteja acumulado em cinquenta milhões de reais, hoje é dia de mais um
sorteio da Mega-Sena.
(8) Hoje é dia de mais um sorteio da Mega-Sena
porque. o prêmio está acumulado em cinquenta
milhõe-\. de reais.
(C) Desde que o prêmio da Mega-Sena está acumulado em cinquenta milhões de reais, hoje ê dia
do sorteio.
(0) Hoje é dia em que o prêmio da Mega-Sena, acu~

Resposta: Errado
O Nota da autora: Caso seja necessário relembrar a teoria de período composto, consulte-a no
final do livro.

mu!ado em cinquenta milhões de reais, vai ser
sorteado.
(E) Hoje é dia de mais um sorteio da Mega-Sena
já que o prêmio está acumulado em cinquenta
milhões de reais.

O que é conjunção integrante, porque podemos

encaixar a palavra isto anteposta: Brasileiros de todas
as classes sociais e regiões do país sabem isto (a ideia
será citada). Pronto! Trata-se de uma oração subordi-

Alternativa correta: letra "d" - Período composto e pontuação (intercalação).

nada substantiva objetiva direta e não coordenada.

Note que há apenas adição de duas informações:
acontece isso + isso. Toda informação que surge
entre vírgulas, ou entre travessões, ou entre parênteses pode ser retirada que será mantida a sequência
sintática. Leia o que está em negrito: Hoje é dia em
que o prêmio da Mega-Sena,-acumulado em cinquenta milhões de reais, vai ser sorteado.

Atenção! Julgue o item que se segue, relativo a
aspectos gramaticais e semânticos do trecho.
A que deu origem a O Dedo na Ferida foi realizada no ano passado e revela que, apesar de a
população estor ciente de que é tributada ao adqu irir bens e serviços, a maioria desconhece a proporção dos impostos embutidos nos preços finais.

38. (UNB/CESPE- TRT 2P Região- Técnico Judiciário- Area Administrativa /2010) O trecho "apesar de a população estar ciente" poderia ser substituído por ainda que a população esteja dente sem
prejuízo do sentido do texto.
} Certo { ) Errado

Resposta: Certo -A ideia é de oposição em relação à oração posterior, as duas conjunções são concessivas, portanto poderia ser substituída.

1.3. CESGRANRIO
39. (Cesgranrio- Escriturário- BB/2013) Os períodos ~Hoje é dia de mais um sorteio da Mega-Sena.
O prêmio está acumulado em cinquenta milhões de
reais." foram reescritos, com adaptações, para transformá-los em um único período.

Alternativa "a" - Embora indica conceSsão e
não cabe no período essa ideia.
Alternativa "b" - Porque é explicação e os períodos apenas adicionam ideias.
Alternativa "c" - Desde que refere-se a tempo
e não há essa circunstância no trecho mencionado.
Alternativa "e" -Já que indka causa. Não há
como fazer a pergunta por quê? no trecho.
40. (Cesgranrio- Escriturário- BB/2013) O conectar que classifica-se diferentemente do que se destaca em "coisas que você deve fazer" em:
(A) "Eu, que não apostei na Mega-Sena"
(B} "coisas que a gente precisa porque precisa fazer"
{C) "lugares que você deve conhecer"
(0) "os cem pratos que você deve provar"
(E) "terem a certeza absoluta de que você vai morrer"

Alternativa correta: letra "e"- Pronome e período composto (conjunção).

Período composto

Ter certeza absoluta de algo {disto): a informação
será mencionada e cabe o pronome demonstrativo
catafórico isto. Temos uma conjunção integrante
ligando a oração principal à oração subordinada
substantiva completiva nominaL Na frase do enunciado, o que retoma o substantivo coisas e pode ser
substituído por as quais, ou seja, é pronome relativo =coisas as quais você deve fazer. Perceba que
ocorre o mesmo nas outras alternativas.

Alternativa "a"- eu = quem, o qual.

42. {CESGRANRlO - Técnico Bancário-Banco da
Amazônia/2013) Na frase ~vou enfrentar uma concorrência desleal, e minha empresa fechará no ver-·
melho.", a palavra
destaque pOde ser substituída,
sem prejuízo do sentido original do texto, por

em

(A} ou
(B} mas

(C} portanto
{O} visto que

Alternativa "b"- coisas = as quais.

(E} no entanto

Alternativa "c" -lugares= os quais.
Alternativa "d"- cem pratos= os quais.
41. (CESGRANRlO - Técnico Bancário-Banco da
Amazônia/2{)13) Nô trecho "constataremos 51!!!
são áreas com menor' fndice de Desenvolvimento
Humano~ a palavra que tem a mesma classificação
do que se destaca em:
{A} "O tiro~ eu daria seria na mudança de mentalidade."
(B) "pensar um novo modelo de desenvolvimento
~una a questão ambiental à econômica."
{C} "principalmente por ser o Brasil um pafs

51!!!

Alternativa correta: letra "c"- A conjunção e
está indicando conclusão e pode ser substituída por
portanto, logo ou pois.
Alternativa "a"- Alternância não cabe.
Alternativa "b" - Adversidade (oposição) não
cabe no contexto.
Alternativa "d"- Causa. A pergunta {por quê?)
-não cabe.
Alternativa "e"- Adversidade não cabe no contexto.

agrega a maioria do território amazônico".
{0) "deveríamos levar adiante algumas iniciativas
~podem ser, até mesmo, replicadas em cidades como Rio de Janeiro ou São Paulo."
{E} "Vamos imaginar~ sou do Rio Grande do Sul,"

Alternativa correta: letra "e"
O Nota da autora: Questão de período composto e pr~nome relativo.
1)

2)

Constataremos que... = constataremos isto.
Coube o pronome demonstrativo e indica que
algo será citado. A conjunção é integrante e a oração é subordinada substantiva (objetiva direta);
Alternativa e: vamos imaginar isto. Coube, também, o pronome demonstrativ~ndica que algo
será citado. A conjunção é integrante e a oração é
subordinada substantiva (objetiva direta}.

Atenção! A questão de número 1
refere-se ao trecho abaixo.
O pior era um aluno granda/háo- iria pelos 14
anos - que não acertava nunca. Chegando a vez
dele, a roda cantava: "8x7?" A roda esperava e ele
gaguejava, ficava da cor de um pimentão e começava a chorar. (QUEIROZ, Rache/ de. As terras ásperas- Crônicas. S. Paulo: Ed. Siciliano, 1993.
43. (Cesgranrio - Técnico Previdenciário- INSS!
2005) "Chegando a vez dele, a roda cantava: 'Bx7
?"'. A oração em destaque exprime ideia de:
(A) causa.
(B) concessão.
{C) tempo.
{O) finalidade.

(E) consequên.cia.

Alternativa "a"- O tiro o qual: pronome relativo.
Alternativa "b"- um novo modelo de desenvolViQ)ento o 'J.l!al: pronome relativo.
Alternativa "c"- um país o qual: pronome reia~
tivo.
Alternativa "d" - algumas iniciativas as quals-:
pronome relativo.

Alternativa "c":correta.
O Nota da autora: Para saber a exata circunstância expressa pela oração subordinada adverbial,
é necessário fazer pergunta à oração principal (não
possui conjunção): Quando a roda cantava? Quando·
chegava a vez dele- tempo.

I
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Confira, na lista abaixo, as demais conjunções
das alternativas a, b, de e.
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Aditivas: e, nem (= e não), não só ... mas tam-

Causais: porque, que, como("" porque, no início
da frase), pois que, visto que, uma vez que, porquanto,já que, desde que, etc.

•

Alternativas: ou, ou .. ou, ora, já .. i,á, quer...

Concessivas: embora, ainda que, apesar de que,

•

Conclusivas: logo, pois, portanto, por conse-

quer, seja ... seja, talvez ... talvez.
guinte, por isso, assim.

se bem que, mesmo que, por mais que, posto

'

--------

Adversativas: mas, porém, co~t'udo, todavia,
entretanto, no entanto, não obstante.

que, conquanto, etc.

-~._f-

--

•

adverbiais mais utilizadas em provas INSS.

"'•

----~-~--

bém, não só ... como também, bem como, não
só ... mas ainda .

Re!embrando a lista conjunções subordinadas

•

~--~~-----·

•

Explicativas: que, porque, pois, porquanto.

'

Condicionais: se, caso, contanto que, salvo se, a

'

Conformativas: conforme, como (""' conforme),
segundo, consoante, etc.

1.4.ACP

'

Finais: para que, a fim de que, que, porque (=
para que), que, etc.

'

Proporcionais: à medida que, à proporção que,
ao passo que e as combinações quanto mais ..
(mais), quanto menos ... (menos), quanto menos
... (mais), quanto menos ... (menos), etc.

45. {ACP- Inspetor de Polícia- RS/2010) Em qual
das frases abaixo o termo "como" tem valor conformativo?

•

Temporais: quando, enquanto, antes que,

Fonte: http://www.soportugues.eom.br/

não ser que, desde que, a menos que, sem que, etc.

depois que, logo que, todas as vezes que, desde
que, sempre que, assim que, agora que, mal (=
assim que), etc.

Comparativas:

COrf!O, assim como, tal como,
como se, (tão).. como, tanto como, tanto
quanto, do que, quanto, tal, qual, tal qual, que
nem, que(combinado com menos ou mais), etc.

Consecutivas: de sorte que, de modo que, sem
que {= que não), de forma que, de jeito que, que
{tendo como antecedente na oração principal uma
palavra como tal, tão, cada, tanto, tamanho), etc.

2005) "Tenho almejado isso secretamente, mas por
uma fatalidade estou sempre mudando." Entre as
orações do período acima existe uma relação de:

(A) como disse o sociólogo Gilberto Freyre (em Ele é
necessário e insubstitufve/, como disse o sociólogo
Gilberto Freyre) .
(8) Jamais se pronunciou tanto palavrão como nos
dias de hoje.
(C) afirmam tanto os safados como os guardiões da
língua e dos bons costumes.
{0) como a televisão (em o aumento dos meios de
comunicação, como a televisão, foi o motivo mais
apontado).
(E) como se fosse possível dizer assim para um tipo
de termo que nasceu da própria banalidade da
vida, (em já se banalizou, como se fosse possível
dizer assim para um tipo de termo que nasceu da
própria banalidade da vida).

Alternativa "a": correta- Para ter valor conformãtivo, deve ser substituído por conforme e indicar
regra: Ele é necessário e insubstituívef, conforme disse
·o sociólogo Gilberto Freyre

(A) oposição.

Alternativa "b"- modo.

{8) tempo.

Alternativa "c"- adição.

(C) explicação.

Alternativa "d"- exemplifica.

{0) causa e consequência.

Alternativa "e"- condição.

(E) consequência e finalidade.

Trecho para a próxima questão.
Alternativa "a": correta- Mas é uma conjunção
coordenada adversativa e indica oposição de ideias.
Relembrando a lista conjunções coordenadas
mais utilizadas em provas INSS.

J

l

Fonte: http://www.soportugues.com .br!

44. (Cesgranrio- Técnico Previdenciário- INSS/

l

O Português em Debate
Mal amparado por escolas que se evadem
a qualquer menção à análise sintática, o brasileiro nem sempre sabe onde buscar régua e

l
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Período composto
compasso para disciplinar a língua que fala. O
português ê uma entidade dinâmica, continuamente alterada e enriquecida por novas gírias,
expressões, palavras importadas,~ essa fluidez não faz dela um território sem leis. As gramáticas devem cumprir o papel do esclarecimento
do que é correto ou não na 1escrita, a exemplo da
obra de Evanildo8echara . .i~ fala, porém, admite
muitas construções que seriam aberrantes na
página impressa. "Vou no médico" é a forma
mais comum, em conversas informais, ainda que
o correto~ "vou ao médico". O que é preciso
é achar o equilíbrio, ~ nas diferenças de
registro: um adolescente não pode empregar
com os avós os mesmos termos que utiliza nas
baladas com sua turma.
No Brasil, a gramática da língua oral foi alvo
de um estudo pioneiro em 1969, quando o lingufsta
Nelson Rosso, da Universidade Federal da Bahia,
desenvolveu o projeto Norma Urbana Culta (Nurc).
(.. .)

E aí se chega a uma recomendação que todo
cidadão vem ouvindo desde que se sentou pela primeira vez nos bancos da escola: ler é indispensável
para quem quer se expressar bem. (... ) (Jerônimo
Teixeira e Daniela Macedo. Texto adaptado da
Revista Veja, 11 de agosto de 2010).

Alternativa "a"- A conjunção adversativa mas
acentua a oposição entre entidade dinâmica e um
território sem leis; pode perfeitamente ser substituída pela conjunção adversativa porém: o português
é uma entidade dinâmica ... , porém essa fluidez não
faz dela um território sem leis.
Alternativa "c"- A locução conjuntiva pode ser
substituída por apesar de, pois as duas locuções se
equivalem: ... é a forma mais comum, em conversas,
apesar de o correto ser. .. - ainda que seja I apesar de
ser"" concessão.
Alternativa "d" - Mesmo está funcionando
como advérbio de inclusão: até mesmo, também,
até.
Alternativa "e" - São conjunções temporais,
porém não são intercambiáveis {uma não substitui a
outra) no fato expresso na oração principal: no Brasil,
a gramática da língua oral foi alvo de um estudo pioneiro em 1.969 (tempo cronológico}; ...vem ouvindo
desde que (desde o momento) que se sentou pela
primeira vez nos bancos da escola: ação contínua
(não concluída): vem ouvindo.

1.5. UEL

46. (ACP - Escrivão de Polícia- RS/2010) Dentre
as alternativas abaixo, qual contém uma afirmação
INCORRETA acerca dos nexos oracionais do texto?

47. (UEL COPS - Investigador de Polícia - PR/
2010) Considere a frase: "Porém, o mundo, a sociedade e, por seu turno, os crimes e as maneiras de se
cometê-los evoluíram". Assinale a alternativa a seguir
que a substitui corretamente.

(A) O mas enlaça apenas duas unidades, acentuando a oposição entre elas e podendo ser substituído Por "porém".

(A} Embora o mundo, a sociedade e, por seu turno,
os crimes e as maneiras de se cometerem tivessem evoluído.

(B) O ou enlaça unidades coordenadas, matizando-as de um valor alternativo, para exprimir a compatibilidade dos conceitos envolvidos.

(B} Para que o mundo, a sociedade e, por seu turno,
os crimes e as maneiras de terem sido cometidos
evoluíssem.

{C) É possível substituir-se a locução conjuntiva concessiva ainda que por "apesar de", desde que
haja alteração na forma verbal seja.

(C) No entanto, o mundo, a sociedade e, por seu
turno, os crimes e as maneiras de serem cometidos evoluíram.

(D) O mesmo é um operador de inclusão, que assinala o argumento mais forte, orientando no sentido de determinada condusão.

(0} Provavelmente, o mundo, a sociedade e, por seu
turno, os crimes e as maneiras de se cometerem
evoluirão.

(E) Embora ambas as conjunções exprimam o tempo
do fato expresso na oração principal, quando e
desde que não são, no texto, intercambiáveis.

(E) Afinal, o mundo, a sociedade e, por sua vez, os
crimes e as maneiras de se cometerem devem
ser evolufdos.

Alternativa "b": correta - Ou, na frase, não
está exprimindo uma exclusão entre uma ou outra
alternativa para compatibilizar os conceitos envolvidos, mas está explicando o papel das gramáticas: ou,
nesse caso, é esclarecer o que é certo e o que não é
correto (também} na esc.rita: o certo e o errado.

Alternativa "c": correta- Conjunções adversativas: mas, porém, contudo, todavia, entretanto e as
loc~ções no entanto, não obstante, nada obstante.
Alternativa "a" - Embora: concessão. A frase
sugerida não substitui a proposta pois está faltando
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o complemento do verbo que pede objeto direto=
... de se cometerem algo.

Alternativa "d"- porque, que, como(= porque,
no inicio da frase), pois que, visto que, uma vez que,
porquanto, já que, desde que, etc.

Alternativa "b"- Afrase está no sentido de fina~
lida de, fugindo do sentido da frase original.
Alternativa "d" - O advérbio "provavelmente"
expressa hipótese; a forma verbal "evoluíram" (futuro
do presente do indicativo) indica um fato a realizar-se,
o que contraria a ideia concluída na frase proposta =
evoluíram no pretérito perfeito do indicativo.
Alternativa "e"- Frase sem coerência.

Trecho para a próxima questão.

-
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Alternativa "e" - de sorte que, de modo que,
sem que(= que não), de forma que, de jeito que, que
(tendo como antecedente na oração principal uma
palavra como tal, tão, cada, tanto, tamanho), etc.
I
I

49. (Vunesp- Escrivão de Polícia- SP/2013) Observe

a passagem:
Nos últimos tempos, o artista dizia no estilo direto
habitual que, _ _ fosse um rapaz hoie, em lugar de
fazer arquitetura, percorreria o rua protestando contra
este mundo em que vivemos.

Assinale a alternativa que apresenta uma expres-

1.6.VUNESP

são que Introduz a oração destacada, sem alterar o

Leia o cartum.

sentido do texto.
(A) já que

-Você pode contar comigo
para o que dér e vier; desde
que seja em horârio

(8)

ainda que

romerciaL

(C)

embora

(DI se acaso
lEI porque

Alternativa "d": correta - Fosse: verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo; indica condição= se
acaso.
(Mandrade, wwwJ.folha.uol.com.br, 02.10.2012)

48. (Vunesp - Escrivão de Polfcia - SP/2013) A
expressão desde que estabelece, entre as orações,
relação de

Alternativa "a"- causa.
Alternativa "b"- concessão.
Alternativa uc"- concessão.
Alternativa "e"- explicação.

(A) condição.
(8) comparação.
(C) conformidade.
(D) causa.
(E) consequênda.

Alternativa "a": correta- Conjunções condicionais: se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que,
desde que, a menos que, sem que, etc.
Alternativa "b"- como, assim como, tal como,
como se, (tão)'".como, tanto como, tanto quanto, do
que, quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que(combinado com menos ou mais), etc.
Alternativa "c"- conforme, como(= conforme),
segundo, consoante, etc.

50. {Vunesp - Escrivão de Polícia - SP/2013)
Observe a passagem: "são algumas das pessoas que
não concluíram o ensino superior e se tornaram profissionais bem-sucedidos".

Assinale a alternativa em que o acréscimo de
uma conjunção explicita a ideia de oposição
entre as orações dessa passagem.
(A) e, assim, se tornaram profissionais bem~sucedidos.
(8) e, pois, se tornaram profissionais bem-sucedidos.
{C) e, contudo, se tornaram profissionais bem-sucedidos.
(D) e, portanto, se tornaram profissionais bem-sucedidos.
(E) e, porque, se tornaram profissionais bem-sucedidos.

Período composto

Alternativa "c": correta~ Conjunções adversativas: mas, porém, contudo, todavia, entretanto,
no entanto, não obstante.
Alternativa "a"- Conclusiva.
Alternativa "b"- Conclusiva ou explicativa.
Alternativa "d"- Conclusiva.
Alternativa "e"- Explicativa.

Para responder à próxima questão, considere a
seguinte passagem: Já o Código Civil, em seu artigo
20, faz com que não apenas o protagonista ten h(!
amparo na lei para se insurgir contra um livro e exigir
sua retirada do mercado, como estende essa possibi~
!idade a coadjuvantes de quarta grandeza ou a seus
herdeiros.
51. (Vunesp- Investigador de Polícia- SP/2013)
O par correlato "não apenas ... como", em destaque
na passagem do texto, estabelece entre as orações
relação de
(A)

adversidade.

(B)

alternância.

I

natura f. Esse tipo de memória está muito próximo da
percepção sensorial, uma vez que sUrge como consequência da influência direta dos estímulos externos
sobre os seres humanos. Do ponto de vista da estrutura, o processo todo caracteriza-se pela qualidade
do imediatismo. (... ) (VIGOTSKI, L.S. A formação
social da mente. 7. ed. São Pauló: Martins Fontes,
200Z p. 31-32. (Adaptado).
52. (UEG - Escrivão de Polícia - G0/2013) Nos
trechos "mesmo nos estágios mais primitivos do
desenvolvimento social" e "uma vez que surge como
consequénda da influência direta dos estímulos
externos sobre seres humanos", os itens sublinhados
expressam, respectivamente, sentido de
(A) explicação e restrição
(8)

(0)

Alternativa "d": correta -·Indicam adição: e,
nem(= e não), não só ... mas também, não só ... como
também, bem como, não só ... mas áinda, não ape~
nas ... como.
Alternativa "a"- Não há oposição.
Alternativa "b"- Não alterna.
Alterrtativa "c''- Não conclui.
Alternativa "e"- Não explica.

tempo e comparação

Alternativa "b": correta

Mesmo"" até: inclusão. Eliminadas alternativas a,

ced.
~

(E) explicação.

inclusão e causa

(C} condição e finalidade

(C} conclusão.
(D) adição.

4L:;,

Uma vez que= já que causa. Por que esse tipo
de memória está muito próximo da percepção
sensorial?

53. (UEG- Escrivão de Polícia - G0/2013) A oração
sublinhada em "A análise comparativa mostra que tal
tipo de atividade está ausente mesmo nas espécies
superiores de animais" exerce a mesma função sintática da oração que está destacada em:
(A) "No caso das funções superiores, a característica

essencial é a estimulação autogerada, isto é, a
criação de estímulos artificiais que se tornam a
causa imediata do comportamento."
{B) "Elas estendem a· operação de memória para

1.7.UEG
Trecho para a questão.
As origens sociais da memória indireta
O esfudo do memória humana revela que,
mesmo nos estágios mais primitivos do desenvolvimento social, existem dois tipos fundamentalmente
diferentes de' memória. Uma delas, dominante no
comportamento de povos iletrados, caracteriza-se pela impressão não mediada de materiais, pela
retenção das experiências reais como a base das
traços mnemónicos. Nós a chamamos de memória

além das dimensões biológicas do sistema nervoso humano, permitindo incorporar a ele estímulos artificiais, ou autogerados, que chamamos signos."
{C) "O estudo da memória humana revela ~e [...]
existem dois tipos fundamentalmente diferentes
de memória."
(D) "Essa incorporação, que caracteriza os seres

humanos, tem o significado de uma forma inteiramente nova de comportamento."

Alternativa "c": correta - Mostra algo: V.T.D.
e revela algo: V.T.D., note que as duas orações são

...

'-
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subordinadas substantivas objetivas diretas e pós-·
suem conjunçao integrante.
Alternativa "a"- Que= os quais: pronome relativo e oração adjetiva.

Revísaço® -língua Portuguesa • Duda Nogueira
(A) Dado que é baixa qualificação dos alunos, o
aumento nas vagas do ensino superior não trará
o resultado desejado.

alun~;, motivo-por
que o aumento nas vagas do ensino superior não
trará o resultado desejado.

(B) É baixa a qualificação dos

Alternativa "b"- Que= os quais: pronome rela-

.."

tivo e oração adjetiva.
Alternativa "d" -Que= a qual: pronome relativo e oração adjetiva

(C) O aumento nas vagas do ensino sup'erior não
trará o resultado desejado, porquanto é baixa a
qualificação dos alunos.

1.8. UFF

(D) É baixa a qualificação

54. (UFF -Inspetor de Polícia- RJ/2012) Altera-se
o sentido de: llMesmo consrderando a necessidade

de vagas para antigos concluintes do ensino médio,
esta diferença é uma distorção absurdan reescreven-

dos alunos, a ponto de que
o aumento nas vagas do ensino superior não
trará o resultado desejado.

(E) O aumento nas vagas do ensino superior não
trará o resultado desejado, portanto é baixa a
qualificação dos alunos.

do-se a oração subordinada como:

(A) Ainda que considerada a necessidade de vagas
para antigos conduintes do ensino médio.

(B} Conquanto se considere a necessidade de vagas
para antigos conduintes do ensino médio,
(C)

A despeito de se considerar a necessidade
de vagas para antigos conduintes do ensino
médio,

(0) Posto que considerando a necessidade de vagas

para antigos conclui~tes do ensino médio.
(E) Visto considerar-se a necessidade de vagas para
antigos concluintes do ensino médio.

Alternativa "e": correta- Portanto indica conclusão. A inversão dos termos resultou em consequencia I causa. ;J"raba!he por eliminação: a resposta é
o período que possui uma conjunção consecutiva e
não causal.
Alt~rnativa "a"- Por que o aumento nas vagas
do ensino superior não trará o resultado desejado?
-A resposta é a causa e a oração a quem fazemos a
pergunta é a consequência.

Alternativa "b"- Há o mesmo sentido da alternativa a.
Alternativa "c"- Porquanto: conjunção causal.

Alternativa "e": correta - Alternativa com sentido alterado: a oração original subordinativa concessiva passaria a subordinada causal na troca de
mesmo por visto.
Mesmo- concessão= liga duas orações onde o
fato contido na segunda oração não impede a realização do fato exposto na oração principal
Visto - inicia a oração que contém o efeito da
ideia da segunda oração.
Visto que a necessidade de vagas"" seria a causa
e não a concessão,
Alternativas a, b, c, e d - são sugeridas as conjunções subordinativas: ainda que, conquanto,
porquanto: todas são conjunções concessivas, não
alternando o sentido da oração proposta na questão.
55. (UFF - lnspe!tor de Polícia - RJ/2012) Invertem-se os termos da relação causa/consequência
expressa em: "Pela baixa qualificação dos alunos, o
aumento nas vagas do ensino superior não trará o
resultado desejado" na alternativa:

Alternativa "d"- Por que o aumento nas vagas
do ensino superior não trará o resultado desejado?
56. (UFF -Inspetor de Polícia- RJ/2012) Na frase:
"Elas fracassarão COMO construtoras de conhecimento de alto nível", a palavra em destaque eXpressa
noção idêntica à que se lê em;
{A)

Como lhe disse, estou cansado de trabalhar.

·(8) Como chegou tarde, não pode entrar em sala.

(C) Ele é tão trabalhador como o pai.
{D)

Venceu, mas como, se nunca quis nada?

(E) Para mim, isto não diz nada como poesia.

Alternativa "e": correta
O Nota da autora: Questão perigosa e por isso
precisamos passear pela teoria da palavra COMO.
Alternativa "a" -Como advérbio:
1) Us. em indagações (sobre modo): Como se faz
isso?
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Período composto
2)

Us. para pedir repetiçao do que foi dito: Como?
Que disse?

3) Us. para expressar pasmo, surpresa, ou indignaçao, ou para pedir explicação: Como?! Você não
quer?: Como é que você faz uma coisa dessas?
4)

Us. para expressar intensidade {al]o além do
comum): Como é belo o seu jardim!l. Como você
está bonita hoje!

5)

Pelo qual, por que: Esse é o jeito como fazemos
as coisas: É educada a forma como nos tratam.

6)

Com noção de modo; do jeito que, da forma que:
Agiu como quis, sem dar satisfações a ninguém:
O trabalho não está como eu quero.

7)

Com ideia de medida, quantidade ou valor aproximado; cerca de: Levou como um mês para fazer
o serviço.

Alternativa "b" -Como conjunção comparativa:
8)

Mas também (us. na correlação não só .. como
(também): Não só é bela como simpática.

Alternativa "c" -Como conjunção causal:
9)

todo o Brasil levaria 20 anos", a conjunção "e" assume
o mesmo valor relaciona! que na seguinte frase
extraída do São Bernardo, de Graciliano Ramos:
(A) "Madalena estava prenha, e eu pegava nela
como em louça fina".
(B) "O nordeste começou a soprar, e a porta bateu
com fúria".
(C) "Joguei o guardanapo sobre os pratos, antes da
sobremesa, e levantei-me".
(0) HNo tempo de d. Pedro, corria pouco dinheiro, e

quem possuía um conto de réis era rico".
(E) "O vento frio da serra entrava pela janela, mordia
-me as orelhas, e eu sentia calor".

Alternativa "e": correta.
Alternativa "a"- Adição.
Alternativa "b"- Adição.
Alternativa "c"- Adição.
Alternativa "d"- Adição.

Porque, pois que: Como chovia, não saiu.

Alternativa "d" -Como conjunção conformativa:
10) Conforme: Como se pode ver, é impossível
ganhar o campeonato.

Alternativa "e" -Como conjunção integrante:
11) Corno integrante, significando "o modo pelo

qual": Ele ensinou como montara som: Não sabia
como ~air daquele labirinto. (Fonte: Dicionário
Aulete).
Voltando à questão: na frase proposta e na alternativa e, como é preposição acidental, equivale a na
qualidade. = Na qualidade de Construtora de Alto
Nível, elas fracassarão, Elas fracassarão COMO (na
qualidade de) construtoras de conhecimento de alto
nível. Para mim, isto não diz nada como (na qualidade de) poesia.

Alternativa "a" - Como - expressa noção de
conformidade- conjunção conformativa= conforme
lhe disse.
Alternativa "b" - Como - expressa noção de
causa - conjunção causal= porque chegou tarde,
não pode.
Alternativa "c"- Há verbo implfcito, portanto
indica comparação.

Alternativa "d"- Advérbio usado em indagações.
57. (UFF - Inspetor de Polícia - RJ/2012) Em: ~A
revolução se faria de imediato nessas cidades, e em

Te)(to para a próxima questão.
Texto2:
Diz uma lenda grega que a Esfinge, uma criatura mitológica das civilizações do Egito e da Mesopotâmia, após invadir a cidade de Tebas e destruir
suas plantações, teria ameaçado os moradores que
não conseguissem decífrar o seu enigma, dizendo:
decifra-me ou te devoro. A lição extraída dessa
passagem talvez não seja o suficiente para levar a
sociedade a refletir sobre o significado das favelas
na estrutura da cidade. Mas, de alguma forma,
aponta um caminho para decifrar o seu enigma: o
conhecimento da sua realidade, da sua complexa
organização espacial, das suas particularidades,
das suas vicissitudes, dos seus defeitos, das suas
qualidades e, principalmente, da sua cultura.
Pode causar estranheza, mas quem hoje circula pelas ruas estreitas das velhas cidades medievais ou pelos caminhos íngremes e sinuosos das
ilhas gregas, desfrutando da sua beleza singular,
talvez não imagine que aquelas ruas e construções,
em tempos remotos, já foram habitat das camadas
pobres daquelas regiões. A transformação desses
locais em ambientes acolhedores se rleve, indiscutivelmente, à preocupação dos povos europeus em
respeitar a espacialidade original das suas cidades
e, concomitantemente, oferecer melhores condições de vida para os seus moradores. Portanto,

não parece impossível antever um futuro semelhante para as favelas cariocas.

(B) PORTANTO I introduz conclusão preliminar à
conclusão a que se pretende chegar.

A resposta positiva que a sociedade vem dando
às formas de integração sacia/ com as favelas pacificadas indica que essa possibilidade pode ser perfeitamente viabilizada. Já se percebe um grande
contingente de pessoas frequentando regularmente as favelas, participando de eventos e interagindo com a população local sem as preocupações
de outras épocas. Para que esses territórios sejam
urbanizados e integrados definitivomente ao contexto urbano da cidade oficial basta que se tenha
vontade pofftica. (... )

(C) JÁ I introduz argumento cujo pressuposto
"antes, pouca gente frequentava a favela~.

Apesar da impressão que se tem de que o
progresso jamais pasSou por perto dessas comunidades, é surpreendente verificar a existl§ncia
de soluções criativas na produção do espaço
construido. O exame dessas preexistl§ncias revela
uma variedade extraordinária de manifestações
técnicas e culturais transmitidas, de geração em
geração, através de um rito de passagem que valoriza o conhecimento e o utiliza como instrumento
de sobrevivência diante da carência de recursos
materiais. (... )

É preciso entender que os moradores dessas
comunidades possuem histórias de vida e que,
ness2 percurso, fizeram investimentos materiais
e imateriais que não podem ser desconsiderodos.
Nas favelas e nos loteamentos irregufares a cuftura
se manifesta através da moradia individual e da
organização social nos espaços públicos. Portanto,
a vivência dessas pessoas, incorporada aos projetos de urbanização e de melhorias habitacionais,
é o melhor caminho para a adequação espacial
dessas corríunidades e, consequentemente, para a
sua integração ao tecido urbano da cidade. Ignorar
o fato de que a favela faz parte da cultura carioca
há mais de um século é negar a sua preexistência
e, também, o seu modo espontâneo de habitar.
Portanto, não há como justificar o emprego de
soluções universais para resolver problemas particulares e de caráter específico. Vivemos em uma
época de profundas transformações, onde, certamente, as culturas locais terão um papel relevante
a desempenhar, Em meio ao turbilhão de ideias,
conceitos e interesses diversos, somente o tempo
poderá dizer se, de fato, o enigma da favela foi
decifrado. Quem viver verá. (JANOT, Luiz Fernando.
OG/obo:lB/01/2012.)

58. (UFF - Inspetor de Polícia - RJ/2012) Em relação ao papel desempenhado na argumentação
desenvolvida pelo autor, é insustentável o comentário que se faz acerca de:
(A) MAS 1 contrapõe argumentos orientados no
texto para conclusões contrárias.

é:

(0) APESAR DE/ introduz argumento orientado para
a conclusão do texto.

(E) E - em: "possuem hist;')rias de vida E" f soma

argumentos a favor da d:mclusão pretendida.

Alternativa "d": correta - Apesar de: conjun+
ção adverbial concessiva = a despeito de, ainda
que; a argumentação do autor não conduz à conclusão do texto, mas pondera que, ml!itas vezes, só
se observa o aparente, sem se atentar para a profundidade do que está por trás daquilo que levou
a criar-se tal ou qual situação ou tomar tal medida
(olhar superficial) sem conhecer a sabedoria que
há por trás da arquitetura, estrutura que garante a
sobrevivência.
Alternativa "a"- Mas: a conjunção adversativa
introduz um chamamento para decifrar o enigma
da favela e conhecê-la na sua profundidade antes
de julgá-la: conhecer a sua bagagem vivencial, sua
experiência de vida e sua capacidade de superação.
Alternativa "b" - Portanto: conjunção que
encerra uma dedução do raciocínio do autor a·ntevendo uma possibilidade para -uma transformação
na vida dos moradores das favelas cariocas.
Alternativa "c"- Já: o advérbio temporal mostra
que agora acontece o que não antes não acontecia.
Alternativa "e"- E: conjunção aditiva= o autor
está acrescentando atitudes, atos e efeitos dos moradores da favela para concluir que transformações
podem vir a ocorrer para que o enigma da favela
possa ser decifrado e que o bicho papão não devorou a ninguém.
59. (UFF- Inspetor de Polícia- RJ/2012) Em: #Já
se percebe um grande contingente de pessoas frequentando regularmente as favelas, participando
de eventos e interagindo com a população loca!#,
a última oração torna - se, argumentativamente,
mais forte que as duas anteriores com a seguinte
redação:
(A) e, AltM DISSO, interagindo com a população
focal.
(B) e, ATÊ MESMO, interagindo com a população
local.
(C) e, TAMBÉM, interagindo com a populaç5o local.
(D) e, ADEMAIS, interagindo com a população local.
(E) e, AINDA, interagindo com a população local.

Período composto

Alternativa "b": correta - Até mesmo é locução adverbial de afirmação com ideia de inclusão
reforçando o argumento: e, realmente, de fato interagindo.
Nas alternativas a, c, de e, apenas há adição.
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Alternativa "d": correta - Orações reduzidas
(sem conjunção) ou pronome relativo: lançando mão
das burocracias estatais = que lançam mão ... ; p<lra
efetivá~la = para que efetive. O erro é: oração reduzida de infinitivo e não de particípio.
Alternativa "a"- Há quatro verbos, logo há qua~

1.9.FUMARC

tro orações.

60. (Fumare- Escrivão de Polícia- MG/2011) Assi-

nadas.

nale a alternativa CORRETA, em relação à articulação
das orações do período: ''Adotamos a premissa de que
os valores não são nem ensinados, nem nascem com as
pessoas."

Alternativa "c" -Intercalada porque está separada por pontuação. Leia o que está em negrito:
A experiência brasileira demonstra que a segurança
pública quase sempre ficou a cargo dos governos que,
lançando mão -das burocracias estatais, utilizaram-se
dos órgãos policiais para efetivá-/a.

Alternativa "b" - Sim, não há orações coorde-

(A) Composto por Coordenação, com 02 orações
assindéticas.
(8) Composto por Subordinação e Coordenação,

com 04 orações.
(C) Composto por Subordinação, com 01 oração
completiva nominal.

1.10 ESAF
Texto para responder à questão.

(D) Composto por Subordinação e Coordenação,

com 01 oração principal e 01 oração sindética
aditiva.

Alternativa "d": correta - Se há três verbos, há
três orações.
Adotamos a premissa = oraÇão principal. Eliminadas alternativas a e b.
..

de que os valores não são nem ensinados= oração subordinada substantiva completiva nominal.

..

nem nascem com as pessoas = oração coordenada stndética aditiva. Eliminada alternativa c
por não citar a coordenada.

Se você é um passageiro frequente, certamente
já passou por uma turbu/encia. A pior da minha
vida foi no meio do nada, sobrevoando oAtlãntico,
e durou uma boa hora. Já que estou aqui escre-

vendo esse artigo, sobrevivi.
A turbulência significa que o avião vai cair? Ok,
sabemos. que nâo. Apesar de também sabermos.
que o avião é a forma mais segura de viagem, não é
tão fácil lembrar disso em meio a uma turbulência.
Então, não custa lembrar que, mesmo quando o ar
está nvio/enton, é impossível que ele "arremessen o
avião para o chão.
<http://revistagafileu.globo.com/Tecnologia/
noticia/2015/07/turbulencia-dos-avioes-e-perigosa.html> Acesso em: 15/12/2015 (com adaptações).

61. {Fumare - Agente de Polfcia - MG/2008) "A
experiência brasileira demonstra que a segurança
pública quase sempre ficou a cargo dos governos
que, lançando mão das burocracias estatais, utilizaram-se dos órgãos policiais para efetivá-la."

62. (ESAF- Técnico Administrativo- ANAC/2016)
A expressão sublinhada em "Já que estou escre-

Assinale a alternativa INCORRETA sobre o perfodoacim'a.

( B) conclusão.

vendo esse artigo, sobrevivr tem sentido de
(A) conformidade.

(()causa.
(A) Contém 04 (quatro) orações.
(B)..O períoda,é composto por subordinação.

( D) dedução.
{E) condição.

(C) "[.••] lançando mão das burocracias estataisn é
uma oração intercalada.
(D) Nele há 02 (duas) orações reduzidas: uma de
gerúndio e outra de particípio.

Alternativa correta: letra "c" - Por que sobrevivi? Porque estou aqui escrevendo= causa.

.•.•

!
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DICA- Onde há causa, há consequência. A consequência é "sobrevivi".
Alternativa "a"- Não indica regra. São mais usadas: conforme, como, consoante e segundo.

..•

,

Alternativa "b" - Não conclui. As mais usadas
em provas: logo, portanto e pois. Podem exigir
também: então, assim, por isso, por conseguinte,
de modo que, em vista disso etc.
Alternativa "d" - Dedução pode ser diminuição; ação ou efeito de deduzi r, de subtrair, de retirar,
ou inferência; o resultado ou conclusão que se consegue chegar. Não é o caso.
Alternativa "e"- Não indica condição. São usadas: se, caso, contanto que, salvo se, a não ser
que, desde que, a menos que, sem que etc.

1.11 CONSULPLAN
---··--··------···----63. (Consulplan- Técnico Judiciário- Área Administrativa - TRE - MG/2015) Em "À exceção do
cargo de senador, que tem mandatos com duração
de oito anos, os demais cargos eletivos têm mandatos de quatro anos.", é correto afirmar que, sintaticamente, o referido período é composto por oração
subordinada
(A} adjetiva restritiva.

Revisaçoa·- Língua Portuguesa • Duda Nogueira
,.Por valores como amor e lealdade, o segundo tem
como marca indexadores monetários e contratos. Assinale a alternativa que poderia substituir
Enquanto no período anterior, sem rit'odificaçãrl de
sentido.
(A} Como
(B} Já que
(C) Ao passo que
(0) Quando

O Nota da autora: a questão é mais de interpretação do que de período composto. Motivo: a conjunção enquant'? pode indicar tempo (quando), proporção (ações simultãneas) ou conformidade (regra).
Alternativa correta: letra "c" - As ações acontecem ao mesmo tempo, por isso são proporcionais
e a conjunção equivale a ao passo que e à medida
que. Outras estruturas que equivalem indicam proporção: quanto maior... (maior), quanto
maior••• (menor), quanto menor••• {maior), quanto
menor•.. (menor)," -quanto mais ••. (mais), quanto
mais ••• (menos), quanto menos •.• (mais), quanto
menos ••• (menos).
Alternativa "a"- Como pode indicar conformidade, causa, comparação e adição.

(B) adjetiva explicativa.

Alternativa "b" -Indica causa.

(C) substantiva predicativa.

Alternativa "d"- Refere-se a tempo.

(D) substantiva completiva nominal.

Alternativa correta: letra "b"- o "que" é pronome relativo, pois pode ser substituído por"o qual":
oração subordinada adjetiva. t explicativa por possuir pontuação.
Fixando: exPlicativa= com Pontuação I restritiva
=sem pontuação.
Alternativa "a" - É adjetiva por ter pronome
relativo, mas não restritiva, pois há pontuação.
Alternativa "c" - Para ser substantiva, deveria
ter conjunção integrante e caberia o pronome catafórico isto. Para ser predicativa, a oração principal
deveria terminar em verbo de ligação. Exemplo: Meu
desejo é que seja_m aprovados.
Alternativa "d" - Deveria, também, ter C'?n~
junção integrante e a oração principal terminar em
nome. Exemplo: Sentimós orgulho de que tenha
feito bom trabalho.
64. (Consulplan- Técnico Judiciário -Area Administrativà ~ TSE/2012} Enquanto o primeiro é regido

65. {Consulplan -Técnico Judiciário- Are a Administrativa· TSE/2012) O que você está lhe dando, na
verdade, é uma licença para ser extravagante. Acerca
do período anterior, analise as afirmativas a seguir:
I.

O período contém três orações.

11.
O período é composto por coordenação e
subordinação.
m.

Há uma oração reduzida.

Assinale
(A} se apenas as afirmativas r e 11 estiverem corretas.
(B) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas I e 111 estiverem corretas.
{D) se apenas as afirmativas li e 111 estiverem corretas.

O Nota da autora: em toda oração é preciso
haver um verbo. Não há oração sem verbo (seria frase
apenas). Orações reduzidas não possuem conjunção.
Alternativa correta: letra "c" - Estão corretos
os itens r e lU.

l1

Período composto
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l. Certo. 1: o que você está lhe dando, na verdade;
2. é uma licença;3. para ser extravagante.

Alternativa "e"- conclusão (portanto) e adversidade (entretanto}.

11. Errado. Existem orações subordinadas: 1. O
que"" aquilo o qual: oração subordinada adjetivarestritiva; 2. Oração subordinada substantiva objetiva
direta (dar algo); 3. Oração subordinada adverbial
fina! (para quê?) reduzida de infinitivo (ser).

67. (FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa - TRT 23/2016) A cidade conspira contra
o homem. As derivações da tecnologia fugiram, hó

111. Certo. "para ser extravagante" equivale a para
que seja extravagante (oração desenvolvida)

2. NÍVEL SUPERIOR

2.1.FCC

muito, do nosso controle.
Mantendo-se a coerência com o restante do
texto, as duas frases acima podem ser articuladas em
um único período, fazendo-se as devidas alteraçôes
na pontuação e entre maiúsculas e minúsculas, com
o emprego de
{A} porquanto.
{B) no entanto.

66. (FCC- Analista Judiciário -Área JudiciáriaTRT 14/2016) Atente para esta sequência de frases
que compõem um periodo do texto:
I. O ouvinte sente que o narrador se interessa por
sua escuta,

11. o narrador sabe-se valorizada pela atençáa de
quem o ouve,
111. a narrativa os une como num caloroso laço de

vozes e de palavras.
Não se altera o sentido do período acima introduzindo-se as frases 11 e 111, respectivamente, com as
seguintes expressões:
(A) uma vez que- ainda que
(B) ao passo que- por conseguinte

(C) desde que- mesmo que
(0) conquanto- porquanto

(E) portanto- entretanto

Alternativa correta: letra "b"
11. A ideia da segunda oração indica ação simultânea em relação à primeira: à medida que, à proporção que, ao passo que;
111. A terceira oração indica consequência: por
conseguinte, consequentemente, à vista disso, por
consequência etc.

(C} contudo.
(0) consoante.
(E) conquanto.

Alternativa correta: letra "a"~ Porquanto é uma
conjunção coordenada explicativa e pode ser substituída por porque.
Alternativa "h"- São adversativas: mas, porém,
contudo~ todavia~

entretanto, no entanto, não

obstante.
Alternativa "c" - Adversativa - não exprime
ideias opostas.
Alternativa "d" - Indica regra, é conformativa. São elas: conforme, como, consoante e segundo (todas com o mesmo valor de con-

forme).
Alternativa "e" -Concessiva admite uma contradição ou um fato inesperado. As mais usadas:
embora, conquanto e as locuções ainda que, ainda

quando, mesmo que, se bef"r_l que, posto que, apesar de
que.
68. (FCC - Analista Judiciário - Area Judiciária
TRT 23/2016) Há noção de finalidade em:

~

(A) Porque não seria certo ficar pregando moscas no

espaço...

Por que não cabem as alternativas restantes?
Por indicarem circunstâncias que deixariam as ideias
incoerentes.

{B) O poeta escreve por alguma deformação na

Alternativa "a"- causa {uma vez que) e concessão (ainda que).

(C) "Acho que um poeta usa a palavra para se inven·
ta r.~

Alternativa "c"- condição (desde que) e concessão {mesmo que).

(0) ... graças ao voluntário trabalho de divulgação
feÍto por jornalistas...

Alternativa "d" - concessão {conquanto) e
explicação (porquanto).

(E) ... mas sempre "numa tela grande, sala escura e
gente quieta do meu lado."

alma.
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Alternativa correta: letra "c" - Para qúe um
poeta usa a palavra? Para se !nventar. =finalidade.
Alternativa "a"- Explicativa (porque).
Alternativa "b"- Causal {por}.
Alternativa "d"- Causal (graças a algo).
Alternativa ''e"- Adversativa (mas).

Texto para responder às questões.

essa floresta virgem tão rica que para encontrarmos igual a ela teríamos de percorrer vários
milhares de quilómetros para norte, junto da bacia
amazónica.
Enquanto o carro geme em curvas que já nem
poderfamos qualificar como ucabeças de alfineteu,
de tal modo se sucedem em espirat por entre
um nevoeiro que imita a afta mon lanha de outros
climas, posso examinar à vontade 1as árvores e as
plantas estendendo-se perante o meu olhar
como espécimes de museu.
(Adaptado de: LEVI-STRAUSS, Claude. Tristes
Trópicos. Coimbra, Edições 70, 1979, p. 82-3)

Depois que se tinha fartado de ouro, o mundo

teve fome de açúcar, mas o açúcar consumia escravos. O esgotamento da:s minas - que de resto foiprecedido pelo das florestas que forneciam o combustfve/ para os fornos -, a aboliçâo da escravatura e, finalmente, uma procura mundial crescente,

69. (FCC ~Analista Judiciário- Área Administra~
tiva - TRF 3/2016} Em relação à primeira parte da
frase, o segmento ... orientam São Paulo e o seu porto
de Santos para o café (lo 0 parágrafo) expressa:

orientam São Paulo e o seu porto de Santos

{A) finalidade.

para o café. De amarelo, passando pelo branco, o

(B) causa.

ouro tornou-se negro.
Mas, apesar de terem ocorrido essas transformações que tornaram Santos num dos centros
do comércio internacional, o local conserva uma
beleza secreta; à medida que o barco penetra lentamente por entre as ilhas, experimento aqui o
primeiro sobressalto dos trópicos. Estamos encerrados num canal verdejante. Quase podíamos, só
com estender a mão, agarrar essas plantas que o
Rio ainda mantinha à distância nas suas estufas
empoleiradas lá no alto. Aqui se estabelece, num
palco mais modesto, o contato com a paisagem.

O arral;Jalde de Santos, uma planície inundada, crivada de lagoas e pântanos, entrecortada
por riachos estreitos e canais, cujos contornos são
perpetuamente esbatidos por uma bruma nacarada, assemelha-se à própria Terra, emergindo no
começo da criação. As plantações de bananeiras
que a cobrem são do verde mais jovem e terno que
se possa imaginar: mais agudo que o ouro verde
dos campos de juta no delta do Bramaputra, com
o qual gosto de o associar na minha recordação;
mas é que a própria fragilidade do matiz, a sua gracilidade inquieta, comparada com a suntuosidade
tranquila da outra, contribuem para criar uma
atmosfera primordial.
Durante cerco de meia hora, rolamos por
entre bananeiras, mais plantas mastodontes do
que árvores anãs, com troncos plenos de seiva que
terminam numa giróndola de folhas elásticas por
sobre uma mão de 100dedos que sai de um enorme
lótus castanho e rosado. A seguir, a estrada eleva-se até os 800 metros de altitude, o cume da serra.
Como acontece em toda parte nessa costa, escarpas abruptas protegeram das ataques da homem

(C) decorrência.

(D) conformidade.
(E) proporcionalidade.

Alternativa correta: letra "c"
Nota da autora: questão ·de interpretação,
semântica e período composto.
Decorrência é o mesmo que consequência.
Acompanhe: o mundo farto de ouro passa a ter fome
de açúcar e em decorrência disso, orientam São

Paulo e o seu porto de Santos para o café.
Alternativa "a"- Não cabe: para que oriente São
Paulo...

Alternativa "b"- Não cabe: já que orienta São
Paulo...

Alternativa "d" - Inviável a forma conforme
orienta São Paulo, não se trata de regra.
Alternativa "e" - Não são ações simultâneas,
que ocorrem ao mesmo tempo. Primeiro o ouro,
depois o açúcar e depois o café.
70. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRF 3/2016) No primeiro período do segundo
parágrafo, as duas orações que não se subordinam a
nenhuma outra contêm os seguintes verbos:
(A) conserva- experimento
{8) terem ocorrido- conserva
(C) tornaram- penetra

{0} tornaram- experimento

I

Período composto
{E) conserva- penetra

{E) expressa concessão, resultante de uma relação
de proporcionalidade.

Alternativa correta: letra "a"
Nota da autora: Énecessário saber dividir e das~
sificar todas as orações.

O primeiro período vai até o ponto final: Mas,
apesar de terem ocorrido essas transformações
que tornaram Santos num dos centros do comércio
internacional, o local conserva uma beleza secreta;
â medida que o barco penetra lentamente por entre
as ilhas, experimento aqui o primeiro sobressalto dos
trópicos.
Separando as orações, temos:
1. Mas c local conserva uma beleza secreta
= oração- coordenada adversativa (não há
subordinação);
2. apesar de terem ocorrido essas transforma~
ções =subordinada adverbial concessiva;

3. que tornaram Santos num dos centros do
comércio internacional = subordinada adjetiva restritiva (possui pronome relativo e não
há pontuação);
4. à medida que o barco penetra lentamente
por entre as ilhas = subordinada adverbial
proporcional;
S. experimento aqui o primeiro sobressalto dos
trópicos = oração prinÇipal (não há subordinação).
Erros:

Alternativa "b"- 1. subordinada adverbial concessiva.

Alternativa "c" - 1. subordinada adjetiva restritiva; 2. subordinada adverbial proporcional.
Alterbativa "d"- l subordinada adjetiva restritiva.

Alternativa correta: letra "b" -1. Causa da oração anterior: por que nem poçleriamos qualificar
como ucabeças de alfinete"? Porque se sucedem em
espiral; 2. Um certo grau de intensidade não se refere a
um grau explícito: espiral (enroscado).
Alternativa "a"- Expressa causa e não consequência.

Alternativa "c"- Não é instrumento e expressa
causa. A consequência é nem poderíamos qualificar
como ncabeças de alfinete.
Alternativa "d" - Não há condição e não há
ações simultâneas, isto é, proporcionais.
Alternativa "e"- Não são ideias opostas {concessão) e não existem ações simultâneas.
(FCC - Analista Judiciário - Area Adminis·
trativa- TRF 3/2016) As orações reduzidas ... para

72.

encontrarmos igual a ela... (4° o parágrafo) e ... êstendendo-se perante o meu olhar... (último parágrafo), no
contexto em que ocorrem, podem ser distendidas da
seguinte forma:
(A) para que tivéssemos encontrado igual a ela I de
modo que se estendem perante o meu olhar
(B) para que encontremos igual a ela I as quais se
estendem perante o meu olhar
{C) para que encontrássemos igual a ela I que se

estendem perante o meu olhar
(D} para que encontrássemos igual a ela I quando se
estendem perante o meu olhar
(E) para que encontremos igual a ela I desde que se
estendam perante o meu olhar

Alternativa "e"- 2. subordinada adverbial proporcional.

71. (FCC -Analista Judiciário- Area Administrativa- TRF 3/2016) A oração ... de tal modo se sucedem
em espiral... (último parágrafo}:
(A) expressa a consequência da oração precedente,
aléni de introduzir matiz de intensidade.
(B) além de introduzir a causa da oração anterior,
expres~ certo grau de intensidade.
(C} além de introduzir complemento de modo ou

instrumento, expressa uma consequência.
(0) expressa condição, aliada a certo grau de pr-oporcionalidade.

Alternativa correta: letra "c"
O Nota da autora: As orações reduzidas são
caracterizadas por possuírem o verbo nas formas de
gerúndio, particlpio ou infinitivo, ou seja, nas suas
formas nominais;
- Ao contrário das demais orações subordinad3s, as orações reduzidas não são ligadas através de
conectivo;
-Para cada oração reduzida, tem-se uma desenvolvida correspondente. Para melhor identificarmos
que tipo de oração reduzida temos, podemos desenvolvê~la {inserindo conjunção e retirando o verbo da
forma nominal}.

,,.•
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- Possuem as mesmas características sintáticas
das orações subordinadas desenvolvidas.

•••,

-···-·-·-·-----73. (FCC ~ Analista Judiciário- Área Administrativa- TRF 3/2016} A violência de que participavam,

1. para encor>trarmos igual a ela: verbo no infinitivo pessoal; equivale a para que encontrássemos
igual a ela "" verbo no pretéritú imperfeito do subjuntivo- por indicar condição. Dica no verbo posterior {teríamos: futuro do pretérito do indicativo) e a
inserção da conjunção que (para que) indicando fina-

ou que combatiam, é esquecida. O museu.,mrece assim
desempenhar um papel de pacificação social.

lidade- oração subordinada adverbial final;

(A) Como a violência de que participavam, ou

2. as árvores e as plantas estendendo-se
perante o meu olhar: verbo no gerúndio; equivale a
que se estendem perante o meu olhar= verbo no
presente do indicativo (certez(!) e inserção do pronome relativo: que {as quais} se estendem -oração
subordinada adjetiva restritiva.

Erros:
Alternativa "a"- l. Não há necessidade de usar
tempo composto (tivéssemos encontrado); 2. não
indica consequência para usar de modo que.
Alternativa "b" - 1. Não cabe o verbo no presente do subjuntivo (encontremos).
Alternativa "d" - 2. Não há ideia de tempo,
assim sendo não cabe o quando.
Alternativa "e"- 1. Não cabe o verbo no presente do subjuntivo f encontremos); não há ideia de
condição- desde que.

Trecho para responder à questão.

O museu é considerado um instrumento de
neutralização - e talvez o seja de fato. Os objetos
que nele se encontram reunidos trazem o testemunho de disputas sociais, de conflitos poffticos e
religiosos. Muitas obras antigas celebram vitórias
militares e conquistas: a maior parte presta homenagem às potências dominantes, suas financiadoras. As obras modernas são, mais genericamente,
animadas pelo espírito crítico: elas protestam
contra os fatos da realidade, os poderes, o estado
das coisas. O museu reúne todas essas manifestações de sentido oposto. Expõe tudo junto em
nome de um vafor que se presume partilhado por
elas: a qualidade artística. Suas diferenças funcionais, suas divergências políticas são apagadas. A

violência de que participavam, ou que c~m
batiam, é esquecida. O museu parece assim
desempenhar um papel de pacificação social.
A guerra das imagens extingue-se na pacificação
dos museus. (. .. )
(Adaptado de: GALARD, Jean. Beleza Exorbitante. Sào Paulo, Fap.-Unifesp, 2072, p. 68-71)

Mantendo-se, em linhas gerais, o sentido origina!, caso a segunda frase seja subordinada à primeira, o período resultante será:
que combatiam, é esquecida, o museu parece
desempenhar um papel de pacificação social.
{8) A violência de qúe participavam, ou que com-

batiam, é esquecida, de maneira que o museu
parece desempenhar um papel de pacificação
soda!.
(C) A violência de que participavam, ou que com-

batiam, é esquecida; portanto, o museu parece
desempenhar um papel de pacificação social.
(D) O museu parece desempenhar um papel de
pacificação Social, uma vez que a violência de
que participavan:J, ou que combatiam, é esquecida.
(E) Conquanto o museu pareça desempenhar um
papel de pacificação social, a violência de que
participavam, ou que combatiam, é esquecida.

Alternativa correta: letra "b"
ção de causa e consequência:

~

Há nítida rela-

Porque o museu parece desempenhar um papel
de pacificação? Porque a violência de que participavam, ou que combatiam, é esquecida== causa.
Consequência: O museu parece assim desempenhar um papel de pacificação sacia/..
·DICA - onde há causa, há consequência (ou
efeito). Indicam consequência: que, ta!, tanto, taman~o, de forma que, de maneira que, de modo que,
de sorte que.
Alternativa "a"- A primeira oração está subordinada à segunda, eis o erro.
Alternativa "c" - Portanto indica conclusão
{coordenação) e no enunciado é pedida a subordinação.
Alternativa "d" -Mais uma vez a primeira oração está subordinada à segunda.
Alternativa "e" - Conquanto é conjunção concessiva (indica oposição) e o sentido é alterado.

Trecho para responder à questão.

l

i

Período composto
(... )A colocação em museu foi descrita e denunciada frequentemente como uma desvitalização
do simbólico, e a musealização progressiva dos
objetos de uso como outros tantos escândalos
sucessivos. Ainda seria preciso perguntar sobre a
razão do "escândalo". Para que haja escândalo, é
necessário que tenha havido atentado ao sagrado.

Diante de cada crítica escandalizada dirigida
ao museu, seria interessante desvendar que
valor foi previamente sacralizado. A Religião? A Arte? A singularidade absoluta da obro? A
Revolta? A Vida autêntica? A integridade do Contexto original? Estranha inversão de perspectiva.
Porque, simultaneamente, a crítica mais comum
contra o museu apresenta-o como sendo, ele próprio, um órgão de sacralização. O museu, por retirar as obras de sua origem, é realmente "o lugar
simbólico onde o trabalho de abstração assume
seu caráter mais violento e mais ultrajante". Porém,
esse trabalho de abstração e esse efeito de alienação operam em toda parte. É a ação do tempo, conjugada com nossa ilusão da presença mantida e da
arte conservada.
(Adaptado de: GALARD, Jean. Beleza Exorbitante. São Paulo, Fap.-Unifesp, 2072, p. 68-71)

74. (FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa - TRF 3/2016) Na frase Diante de cada crítica
escandalizada dirigida ao museu, seria interessante
desvendar que valor foi previamente sacralízado, a

oração destacada complementao sentido de
{A) um substantivo, e pode ser considerada como
in~errogativa indireta.
(8) um verbo, e pode ser considerada como interrogativa direta.

Alternativa "d"- Dois erros: não comp!ementa
substantivo e não é interrogativa direta.
Alternativa "e" - Não complementa advérbio,
mas sim o verbo.
75. (FCC- Analista Judiciário- Área AdministraTRT 9/2015) Embora as esculturas ficassem
longe do público, elas foram vistas por artistas que
visitavam Picasse.

i tiva -

Sem prejuízo da correção e do sentido, o elemento destacado acima pode ser substituído por:
{A) Porquanto
(8) Apesar de
(C) Contudo
(D) Conquanto
(E) A despeito de

Alternativa correta: letra "d"
Nota da autora: Perigo! No enunciado: "sem
prejuízo da correção e do sentido". Significa que não
basta substituir a conjunção, é necessário prestar
atenção no tempo verbal também.
"Embora" é uma conjunção subordinada concessiva e o verbo {ficassem) está no pretérito imperfeito
do subjuntivo.
"Conquanto" é concessiva e o verbo pode continuar nos mesmos tempo e modo: Conquanto ficassem.

{C) um verbo, e pode ser considerada como interrogativa indireta.

São concessivas: embora, conquanto, ainda que,
mesmo que, posto que, bem que, se bem que, apesar
de que, nem que etc.

(0) um substantivo, e pode ser considerada como
interrogativa direta.

Alternativa "a"- Indica causa {subordinada) ou
explicação (coordenada)..

(E) um advérbio, e pode ser considerada como interrogativa indireta.

Alternativa "b" - É concessiva, mas o verbo
deveria ser alterado: Apesar de as esculturas ficarem longe do público.

Alternativa correta: letra "c"- Há dois detalhes
a serem observados: 1. A oração destacada é subordinada substantiva (desvendar isto) objetiva direta,
pois complementa o verbo desvendar- transitivo
direto (desvenda algo); 2. Como não ponto de interrogação, não pode ser oração interrogativa direta,
mas sim indireta. Relendo o trecho, isso fica claro.

Alternativa "e"- Concessiva e mais uma vez o
verbo precisaria ser alterado: A despeito de as esculturas ficarem longe do público.

Alternativa "c"- Coordenada adversativa.

Alternativa "a" - Não complementa substantivo.
Alternativa "b" - Não tem ponto de interrogação, portanto não é interrogativa direta.

76. (FCC - Analista Judiciário - Área Judiciária
- TRT 3/2015) Abre parêntese: há momentos- felizmente raros - em que a história pessoal se impõe às
percepções conjunturais e o relato na primeira pessoa,
embora singular, parcial, às vezes suspeito, sobrepõe-se
à narrativo impessoal, ampla, genérica. Fecha parêntese.
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Sem que haja prejuízo do sentido e correção ori-

ginais, a conjunção acima destacada pode ser substituída por:
(A) porque.

isso pode ser substituída por conquanto. Conjunções
concessivas mais utilizadas: embora, conquanto e as
locuções ainda que, ainda quando, mesmo que,
se bem que, posto que, apesar de que.
Alternativa 11a"- Adversativa- na oração coordenada.

(8) já que.
(C) contudo.

Alternativa "b"- Condição.

(D) apesar de.
(E) quando.

Alternativa "c"- Explicação - na oração 1coordenada.
Alternativa "d"- Causa.

Resposta: "d"- Tanto uembora" quanto uapesar
de~ ligam orações com ideias concessivas {contrá-

rias).

As mais usadas são: embora, ainda que, apesar
de que, se bem que, mesmo que, por mais que, posto
que, conquanto.

(A} Porque é explicação.
(B)Já que indica causa.
(C) Contudo é coordenada adversativa: liga orações sintaticamente independentes.
(E) Quando indica tempo.

Texto para a questão.
Reunir-se para ouvir alguém ler tornou-se uma
prática necessária e comum no mundo laico da
Idade Média. Até a invenção da imprensa, a alfabetização era rara e os livros, propriedade dos ricos,
privilégio de um pequeno punhado de feitores.
Embora alguns desses senhores afortunados
ocasionalmente emprestassem seus livros, eles o
faziam para um número limitado de pessoas da
própria classe ou família.
(Adaptado de· MANGUEI., Alberto, op. cit.)

17. (FCC - Analista Judiciário - Area Judiciária
- TRF 3/2014 ) Mantêm-se a correção e as relações
de sentido estabelecidas no texto, substituindo-se
Embora (2o parágrafo) por

Texto para a questão.
A guerra dos dez anos começou quando um
fazendeiro cubano, Carlos Manuel de Céspedes, e
d'lzentos homens mal armados tomaram a cidade
de Santiago e proclamaram a independência do
pals em relaçáo à metrópole espanhola. Mas a
Espanha reagiu. Quatro anos depois, âspedes foi
deposto por um tribunal cubano e, em março de
1874, foi capturado e fuzilado por soldados espanhóis.
Entrementes, ansioso por derrubar medidos
espanholas de restrição ao comércio, o governo
americano apoiara abertamente os revolucionários e Nova York, Nova Or/eans e Key West tinham
aberto seus portos a milhares de cubanos em fuga.
Em poucos anos Key West transformou-se de uma
pequena vila de pescadores numa importante
comunidade produtora de charutos. Despontava a
nova capital mundial do Havana.
Os trabalhadores que imigraram para os Estados Unidos levaram com eles a instituição do ~fec
tor': Uma ilustração da revista Practica/ Magazine
mostra um desses leitores sentado de pernas cruzadas, óculos e chapéu de abas largas, um livro
nas mãos, enquanto uma fileira de trabalhadores
enrolam charutos com o que parece ser uma atenção enlevada.

(E) Conquanto.

O material dessas feituras em voz alta, decidido
de anteml1o pelos operários (que pagavam o "lector" do próprio salário), ia de histórias e tratados
políticos a romances e coleções de poesia. Tinham
seus prediletos: O conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, por exemplo, tomou-se uma escolha tão popular que um grupo de trabalhadores
escreveu ao autor pouco antes da morte dele, em
1870, pedindo-lhe que cedesse o nome de seu herói
para um charuto; Dumas consentiu.

Alternativa correta: letra "e" - Embora é conjunção concessiva e possui ideia de oposição. Por

Segundo Mário Sanchez. um pintor de Key
West, as leituras decorriam em silêncio concentrado e não eram permitidos comentários ou questões antes do final da sessão.

(A) Contudo.
(B) Desde que.

(C) Porquanto.
(DI Uma vez que.

Período composto

: 437

(Adaptado de: MANGUEL, Alberto. Uma história da leitura. Trad. Pedro Maia Soares.
São Paulo, Cia das Letras, 1996, p. 134-136)

{A) presença de um grupo de pintores em Florença
e a busca por conhecimento referente aos projetos em que estariam envolvidos.
(B)

78. (FCC - Analista Judiciário - Área Judiciária
- TRF 3/2014) Há relação de causa e consequência,

respectivamente, entre

aumento da importância literária de Shakespeare e questionamentos a respeito da autoria de
suas obras.

{C) desconhecimento da lfngua latina e leitura de

obras de Dante, Petrarca e Boccaccio.

(A} a abertura dos portos americanos a fugitivos

cubanos e a produção de charutos estabelecida
em solo americano.
(B)

1

o apoio dos Estados Unidos aos revolucionários
e a proclamação da independência cubana por
Céspedes.

(C) as medidas de restrição ao comércio adotadas

pelo governo espanhol e a tomada do poder por
um Hder revolucionário.
(D) a imigração de cubanos para os Estados Unidos à

procura de trabalho e o amplo apoio dado pelo
país aos revolucionários.
(E) a transformação da pequena vila de Key West em
uma importante comunidade produtora de charutos e a abertura dos portos americanos a fugitivos cubanos.

Alternativa correta: letra "a" - Por que "em

poucos anos Key West transformou-se de uma
pequena vila de pescadore:; numa importante
comunidade produtora de charutos'? Porque "Nova
York, Nova Orleans e Key West tinham aberto seus
portos a milhares de cubanos em fugan.
Em poucos anosKeyWest transformou-se de uma pequena vila
d• pescadores numa importante comunidade produtora
de charutos.

Nova York. Nova Orleans
e Key Westtinham aberto
seus portos a milhares de
cubanos em fuga.

porque

porquê?

causa

consequência

(D)

questionamentos a respeito da correta datação
do Renascimento italiano e as características das
obras produzidas nesse período.

(E) busca por temas e formas ainda não explorados na arte renascentista e conhecimento
disseminado da obra de escritores do mesmo
perlodo.

Alternativa correta: letra "b"
O Nota da autora: Embora a questão se refira a
período composto, facilita inserir no tópico de interpretação porque as ideias pertencem ao mesmo
raciocínio.
Por que começou-se a questionar se ele era realmente o autor de seus dramas? Porque importância literária de Shakespeare cresceu tanto =

causa.
._. Díca: a oração para que fazemos a pergunta
por quê? é a consequência; a resposta à pergunta é

a causa.

começou-se a questionar se
A importância literâria d•
ele era realmente o autor de
Shakespeare cresceu tanto
seus dramas
Porque a importância literâria de Shakespeare cresceu tanto (2)

porquê? (1)

resposta; causa

consequência

.

,_
Alternativa "a" -ldeias adicionais que se com-

plementam.
A reposta da pergunta é a causa; a pergunta é a
consequênda.
Alternativa "b"- Há relação de tempo interme-

diário, Cl~monstrado por "entrementes".
Nas alternativas "c'~ "d" e "e"não cabe a pergunta

Alternativa "c" - ldeias de adversidade: não
conheciam latim, mas liam literatura.
Alternativa "d" - Não é informação consecu-

tiva, são informações adicionais.

porquê?

Alternativa "e" - Exposição de características,
sem rastro algum de causa.

79. (FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa- TRT 15/2013) Identifica-se relação de causa e

80. (FCC- Analista Judiciário- Area Administrativa- TRT 15/2013) Como esta camada de poluen-

consequênda entre os seguintes fatos apontados-no
texto:

tes dificulta a dispersão do calor, o resultado é o
aumento da temperatura global.

•

•
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Na frase acima, o conectivo

como tem o valor de

{E) no entanto.

..........,podendo ser substituído sem prejuízo do senAs lacunas são completadas corretamente em:
(A) conformidade- por que

...•

{B) comparação- porque

(C) causa- tanto que
(D)

Alternativa correta: letra "a"- Embora indica
concessão {ideias opostas) e conquanto também. São
conjunções subordinadas por possuírem dependência sintática. Dica: se há três alternativas corrl conjunções adversativas, elimine-as.
Alternativa "b"- Condição.

comparação- tanto que

(E) causa- porque

Alternativa "c" - Adversativa - coordenada
{orações independentes sintaticamente).
Alternativa "d"- Adversativa - coordenada.

Alternativa correta: letra "e" - Há duas informações a serem avaliadas:
1)

A relação existente entre os dois períodos.

Como esta camada de poluentes o resultado é o aumento
dificulta a dispersão do calor
da temperatura global
Porque esta camada de poluentes
porquê? {1)
dificulta a dispersão do calor (2)
resposta: causa

consequênda

Assim sendo, eliminam-se as alternativas a, b e d.

2) Qual conjunção possui o mesmo sentido. Para
isso, vamos relembrar quais são as principais
conjunções causais: porque, visto que, já que,
uma vez que, como(== porque).

Alternativa "e"- Adversativa- coordenada.
82. (FCC -Analista Judiciário- AdministrativaTRT 9/2013) Hf1e trouxe estabilidade e prosperidade a
todos, exceto para os 250 mil franceses que não retornaram de suas guerras, embora oté mesmo para os
parentes deles tivesse trazido a glória". Sem prejuízo

para o sentido e a correção, os elementos em destaque na frase acima pqdem ser substituídos, respecti~
vamente, por:
(A) se não~ apesar de
(8) a não ser- conquanto
(C) aparte- não obstante
{D) à exceção ~ porém

Alternativa "a"- Não é regra {conformidade) e
+ pronome
relativo e não cabe no trecho.

(E) afora- contanto que

Alternativa "b"- Para haver comparação, normalmente há verbo implícito e não há, embora oporque indique causa.

Alternativa "b": correta - Exceto "" A exceção
de, menos, ou seja, a não se.r. Embora é uma con-

por que pode ser pronome preposição

Alternativa "c"- Tanto que pode indicar quanti·
dade indefinida.
Alternativa "d"- Não compara.
81. (FCC- Analista Judiciário- Area Administrativa- TRT 12/2013) As informações sensíveis a que
temos acesso, embora restritas, não compromete·
ram nossa sobrevivência no laboratório da vida.
Mantendo-se a correção e a lógica, sem que
nenhuma outra alteração seja feita na frase acima, o
elemento sublinhado pode ser corretamente substituído por:
{A) conquanto.

junção e indica concessão, oposição, o mesmo que
conquanto.

Alternativa ua" - Errada. Se não: conjunção
subordinativa condicional se+ o advérbio de negaÇão não. Significa dizer caso não; apesar de indica
concessão, mas tornaria a gramática incorreta.
Alternativa ....," - Errada. Aparte: palavra ou
frase com que se interrompe quem fala durante um
discurso formal ou uma conversa, ou que a própria
pessoa introduz como esclarecimento ou adendo.
Não cabe no contexto.
Alternativa "d" - Errada. Porém: conjunção
coordenada adversativa. Ao inserir à exceção, a preposição para deveria ser substituída por de 250 mil

(B) contanto que.

franceses.

(C) entretanto.

Alternativa "en- Errada. Afora: com exceção de
==caberia. Contanto indica condição e não concessão.

(O) porém.·

1
'

tido e da correção por..........

Período composto

Atenção! A próxima questão
refere-se ao texto que segue.
Cada um fala como quer, ou como pode, ou como
acha que pode. Ainda ontem me divertiu este trechinho
de crônica do escritor mineiro Humberto Werneck, de
seu livro Esse inferno vai acabar:
"-Meu cabelo está pendoando- anuncia a prima,
apalpando as melenas.
Tenho anos, décadas de Solange, mas confesso que
ela, com o seu solangês, às vezes me pega desprevenido.
Seu cabelo está o quê?
Pendoando - insiste ela, e, com a paciência de
quem explica algo elementar a um total ignorante,
traduz:
Bifurcando nas extremidades.

É assim a Solange, criatura para a qual ninguém
morre, mas falece, e, quando sobrevém esse infausto
acontecimento, tem seu corpo acondicionado num
ataúde, num esquife, num féretro, para ser inumado em
alguma necrópole, ou, mais recentemente, incinerado
em crema - tório. Cabelo de gente assim não se torna
vulgarmente quebradiço: pendoa."

439

83. {FCC- Analista Judiciário- Judiciária- TRT 1/
2013) Há uma relação de causa e efeito entre estas
duas formulações:
(A) Cada um fala como quer e ou como acha que
pode. (1° parágrafo)
(8) par.\1 ser inumadoem alguma necrópole e incinerado em crematório. (7° parágrafo)

(C) visita que recebemos em casa e eu ainda menino.
(8° parágrafo}
(D) achava meu pai um homem intelectualizado e
caprichava no vocabulário. {8° parágrafo)
(E) olhou a filha com reprovação e dardejou-a com
olhos censórios. (12° parágrafo}

Alternativa "d": correta -Para indicar causa e
efeito, deve-se encaixar a conjunção porque ou de
modo que.
Caprichava no vocabulário por quê? Porque
achava meu pai um homem intelectualizado.
Porque achava meu pai um homem intelectualizado"" causa
.,

Achava meu pai um homem intelectualizado de
modo que caprichava no vocabulário.

Isso me fez lembrar uma visita que recebemos em
casa, eu ainda menino. Amigas da famflia, mãe e filha
adolescente vieram tomar um lanche conosco. D. Glorinha, a mãe, achava meu pai um homem intelectualizado e .caprichava no vocabulário. A certa altura pediu
elo o mjm, que estava sentado numa extremidade da
mesa:

Alternativa "a"- Errada. Adição:

Querido, pode alcançar~me uma éôdea desse pão?

Alternativa "e"- Errada. Adição.

Por falta de preparo linguístico não sabia como
atender a seu pedido. Socorreu-me a filha adolescente:
Ela quer uma cosquiiJha do pão. Ela fala sempre
assim na cosa dos outros.

A mãe ficou vermelha, isto é, ruborizou, enrubesceu, rubificou, e olhou a filha com reprovação, isto
é, dardejou-a com olhos censórios.
Veja-se, para concluir- mais um trechinho do Werneck:
"Você pode achar que estou senda implicante,
metido a policiar a linguagem alheia. Brasileiro é assim
mesmo, adora embonitar a conversa para impressionar os outros. Sei disso. Eu próprio já andei escrevendo
sobre o que chamei de ruibarbosismo: o uso de palavreado rebarbativocamo forma de, numa discussão, reduzir ao silêncio o interlocutor ignaro. Uma espécie de gás
paralisante verbal." (Cóndido Barbosa Filho, inédita)

Caprichava no vocabulário "" consequência, ou
seja, efeito.

Alternativa "b"- Errada. Finalidade.
Alternativa "c"- Errada. Tempo.

84. {FCC - Analista Judiciário - Judiciária - TRT
1/2013) Por falta de preparo fingufstico não sabia
como atender a seu pediçlo.
Caso se dê uma nova redação à frase acima,
iniciando-se por Não sabia como atender a seu
pedido, a complementação que não traz prejuízo
para o sentido e a correção é:
(A} mesmo porque não teria preparo linguístico.
(8} haja visto minha despreparação Jinguística.
{C) tendo em mira minha despreparação lingulstica.
(D} em razão de meu despreparo linguístico.
(E) não obstante meu despreparo na linguística.

Alternativa "d": correta- Façamos a pergunta:
Não sabia atender a seu pedido por quê? Em razão
de meu despreparo: causa.
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Alternativa "a"- Errada. Concessiva: embora,
ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo
que, por mais que, posto que, conquanto, etc.
Alternativa "b" - Errada. Pegufnha! Não existe
haja visto, apenas haja vista, pois equivale a tendo
em vista.
Alternativa "c"- Errada. Tendo em mira: linguagem coloquial.

Alternativa "e"- Errada. Não obstante= concessão (ideias opostas).

85. (FCC- Analista Judiciário - Exec. MandadosTRT 1/2013) "Mesmo quando o confiante se vê malogrado, a confiança terá valido o tempo que durou".
Complementa-se com coerência e correção esta
nova redação dada à frase acima: A confiança terá
valido a pena

persiste como um paliativo que ajuda a justificar nossa
rapaodade- do mesmo modo como os nossos ancestrais racistas argumentavam que os "insensíveis# índios
eram incapazes de experimentar alguma forma de dor
conceitual ou filosófica pela perda de seu ambiente
ou modo de vida (desde que os territórios reservados
suprissem suas necessidades corporais de alimento e
segurança), e que os "primitivosu africanos não lamentariam a terra natal e a família abandonadas à força
uma vez que a escravidão lhes assegurasse a sobrevivência do ponto de vista físico.

Mantém-se clara e correta a redação da frase
acima caso, sem qualquer outra alteração, os elementos sublinhados sejam substituídos, respectivamente, por:
(A) embora- de modo que
(B} contudo- contanto que

(A) a menos que o confiante se malogre.

(C) conquanto- porquanto

(B) tão logo se veja malogrado quem confiou.

(0) embora- contanto que

(C) uma vez que o confiante veja seu malogro.

(E) porém- antes que

{D) ainda que o confiante se veja malogrado.
{E) assim que se malogre o confiante.

Alternativa "d": correta - Ainda que indica
concessão (oposição) - exatamente a circunstância
exigida no período acima. Conjunções concessivas:

Alternativa "b":correta- Mas: conjunção coordenada adversativa e equivale a contudo e porém.
Desde que e contanto que indicam condição.
Alternativa "a"- Errada. Concessão e consequência.

embora, ainda que, apesar de que, se bem que,
mesmo que (quando), por ma1s que, posto que,
conquanto, etc.

Alternativa "b"- Errada. Concessão e explicativa (porque; dado que; visto que) ou conclusiva (em
conclusão; portanto).

Alternativa- "a" - Errada- A menos que = condição. Conjunções condicionais: se, caso, contanto

Alternativa "c" -Errada_ Concessão e condição.

que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos
que, sem que, etc.
Alternativa "b" - Errada. Tão logo = tempo.
Conjunções temporais: quando, enquanto, antes
que, depois que, logo que, tbdas as vezes que,
desde que, sempre que, assim que, agora que,
mal (=assim que), etc.
Alternativa "c"- Errada. Uma vez que= causa.
Conjunções causais: porque, que, como(= porque,
no início da frase), pois que, visto que, uma vez
que, porquanto, já que, desde que, etc.
Alternativa "e"- Errada. Assim que= tempo.

Alternativa "e"- Errada_ Adversativa e temporaL
87- (FCC -Analista Judiciário- Administrativa TRT 18/2013) "Suas telas,~ não eram destruídas ou
vilipendiadas, eram guardadas ... u Preservando-se o
sentido original, o elemento sublinhado acima pode
ser corretamente substituído por

(A} embora.
(8) como.

(C) quando.

(DI desde que.
(E) caso.

86. {FCC - Analista Judiciário -Judiciária - TRT
18/2013)
Não acredito que muitas pessoas sustentem nos
dias de hoje uma versão tão forte da posição cartesiana, mas a tradição de se considerar os animais uinferioresu cama umenos capazes de sentir" certamente

Alternativa "c": correta- Bellssima pegadinha!
Apenas através do tempo verbal chega-se à resposta. A primeira impressão é de que indica condição, não é? Se fosse condição, o período seria escrito
assim: Suas telas, se não fossem destruídas ou vi li-

Período composto
pendiadas, seriam guardadas. Da forma como está
no enunciado, fazemos a pergunta: quando eram
guardadas? Quando não eram destruídas= tempo.
Alternativa "a" Não é concessão.
Alternativa "b" Como pode ser conformidade,
comparação ou causa, não cabem essas circunstâncias.

88. (FCC- Analista Judiciário- Administrativa TRT 18/2013) Considerando·se o contexto, há relação de causa e consequência em:
(A)

Paranoico com o risco de plágio, ele fazia seus
projetos em código.

(8) O gênio de Brunelleschi residia em seu domlnio

Alternativa "d" Concessão.

da dinâmica dos materiais e da matemática.

Alternativa "e" Condição.

(C) ... os governantes da cidade italiana iniciavam
uma empreitada épica que se estenderia por
quase 600 anos.

Texto:
No ano de 1296, ao lançarem a pedra fundamental da Igreja de Santa Maria Del Fiare - a
Catedral de Florença-, os governantes da cidade
italiana iniciavam uma empreitada épica que se
estenderia por quase 600 anos. Tão grandioso que
parece estabelecer uma conexão entre o casaria
florentino e o céu, o edifício em questão só seria
concluído no século XIX. A obra foi interrompida
por surtos de peste que chegaram a dizimar quatro
quintos da população local. Enfrentaram-se contratempos para transportar em barquetas ao longo
do Rio Amo enormes quantidades de materiais
como o mdrmore da vizinha Carrara.A dificuldade
mais monumental, contudo, provinha dos desafios
técnicos do projeto, como a construção da cúpula
da igreja que ficou sob o comando de FilippoBruneffeschi:

O gênio de Brune/leschi re5idia em seu domínio
da dinâmica dos materiais e da matemática. Ele
inventou um guindaste capaz de iÇar toneladas de
material do chão ao cume da abóbada da Catedral
só com a tração de alguns bois. Mas a grande façanha da obra foi embutir ao longo dos oito lodos da
cúpula nove anéis circulares horizontais - referência aos círculos que compõem o Paraíso na Divina
Comédia de Dante Alighieri. Os anéis neutralizam
as forças de tensão, mantendo a estruturasuspensa. A façanha fez de Brunelleschi a primeira
celebridade da arquitetura.
Paranoico com o risco de plágio, efe fazia seus
projetos em código. Irascível, foi extremament~
rigoroso com pedreiros grevistas. Em outro ocasião,
armou uma farsa para humilhar seu rival, o escul~
to r Lorenzo Ghiberti. lnconformado por ter de dividir c~m ele o gerenciamento da construção, Brunelleschi teria se fingido de doente para que ficasse
a cargo de Ghiberti a decisão sobre como tocar a
-obra. Ao-expor a inépcia do desafeto, ganhou mais
poder e triplicou seu salário. Diante do milagre
de Santa Maria De/ Fiare, fica uma certeza: cada
florim pago ao genioso arquiteto foi muito bem
gasto. (Adaptado de: Marcelo Marthe. Revista Veja,

12106/13. p. 136)

{D) Em outra ocasião, armou uma farsa para humilhar seu rival, o escultor lorenzo Ghiberti.

(E) ... o edifício em questão só seria concluído no
século XIX.

Alternativa "a": correta - Trabalhe assim: ele
fazia seus projetos em código por quê? Porque era
paranoico com o riso de plágio. A oração em que se
faz a pergunta por quê é a consequência, ou o efeito.
Alternativa "b"- Errada. Residia em =lugar.
Alternativa "c"- Errada. Oração adjetiva (pronome relativo) restritiva {~em pontuação).
Alternativa "d"- Errada. Tempo.
Alternativa ue"- Errada. Não há circunstância.
89. (F.CC - Analista Judiciário - Administrativa TRT 18/2013) A dificuldade mais monumental, contudo, provinha dos desafios técnicos do projeto ...

Sem que nenhuma outra alteração seja feita,
mantêm-se o sentido e a correção da frase acima,
caso se substitua o elemento sublinhado por
(A) haja vista.

(B) conquanto.
(C)

todavia.

(O) porquanto.

(E) apesar disso.

Alternativa "c": correta - Contudo e todavia
são conjunçõeS coordenadas adversativas, indicam
oposição.
Alternativa "a"- Errada. Consequência.
Alternativa "b" - Errada. Concessão - subordinada.
Alternativa "d" - Errada. Explicação ou conclusão.
Alternativa "e"- Errada. Concessão.

lo

~-

1
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90. (FCC - Analista Judiciário - Administrativa
- TRT 18/2013) . .. enquanto o amor seria algo mais

sólido, dado a parcerias de longa duração.

Considerando-se o contexto, no segmento
acima há uma

...
•

•·

.-!i

~-~

(C) Apesar de tudo, essa imagem descongela algo.
(D) Há, não obstante, o que faz essa imagem descongelar.
(E) Há algo, outrossim, que essa imagem descongelará.

IA) concessão.
{8) indicação de finalidade.

{C) comparação.
{0) contradição.

{E) indicação de causa.

Alternativa "d": correta - Em primeiro lugar,
atentemo-nos à conjunção todavia, que indica
adversidade. Não obstante, além de manter a circunstância da conjunção, mantém a coerência.
Alternativa "a" - Errada. Perde-se a relação
adversativa entre os períodos.

Alternativa "c": correta - O amor seria algo
mais sólido que algo"" comparação.
Alternativa "a"- Errada. Não há oposição.
Alternativa "b" - Errada. Não faz a pergunta
para quê?

Alternativa "d"- Errada. Não contradiz.
Alternativa "e" - Errada. Não faz a pergunta
por quê?

Alternativa "b" -Errada. Além da ideia incorreta de concessão, não existe mais de uma i~agem
descongelada.
Alternativa "c"- Errada. Além da ideia incorreta de concessão, não é a própria imagem quedescongela algo.
Alternativa "e"- Errada. Perde-se a coerência.
Não é a própria imagem que descongela algo.
92. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRE /PR/2012)

Texto para a próxima questão
Fotografias
Toda fotografia é um portal aberto para outra
dimensão: o passado. A câmara fotográfica é uma
verdadeira máquina do tempo, transformando
o que é naquilo que jó não é mais, porque o que
temos diante dos olhos é transmudado imediatamente em passado no momento do clique. Costumamos dizer que a fotografia congela o tempo,
preservando um momento passageiro para toda
a eternidade, e isso não deixa de ser verdade.
Todavia, existe algo que descongela essa imagem:
nosso olhar. Em francês, imagem e magia contêm
as mesmas cinco letras: image e magie. Toda imagem é magia, e nosso olhar é a varinha de condão
que descongela o instante aprisionado nas geleiras eternas do tempo fotográfico. (.. .) (Adaptado
de Pedro Vasquez, em Por trás daquela foto. São
Paulo: Companhia das Letras, 2010)

Elo queria fazer justiça a Mankiewicz, que cafra
em esquecimento, enquanto Welfes entrara para a
história com a reputação de gênio maldito, frequentemente reivindicando para si as principais qualidades
de "Kane" e o cooutoria do roteiro -embora Paufine
jurasse que Welfes não escrevera nem sequer uma
linha do script.
Outra redação para o trecho destacado, que preserva o sentido e a correção originais, é:
{A) a despeito de Pauline jul-ar que Wel!es não tinha
escrito nem ao menos uma linha do script.
(B) apesar de Pauline negar a Welles o mérito de
escrever mais do que uma linha do script.

(C) não obstante Pauline jurava que Welles não
tinha escrito nem sequer uma linha do script.
(0) mesmo tendo sabido que Pau\ine jurou: "Welles
não escreve ainda que seja uma linha do script".
(E) apesar da crítica Pauline jurar que Welles não

91. (FCC- TRT ·11 -Analista Judiciário/2012) No
contexto, o segmento Todavia, existe algo quedescongela essa imagem pode ser substituído, semprejuízo para a correção e a coerência do texto, por:
(A) Tendo isso em vista, há que se descongelar essa

imagem.
(B) Ainda assim, há mais que uma imagem descongelada.

escrevia pt!IO menos uma linha do script.

Alternativa "a": correta - Embora e a despeito
de são conjunções adverbiais concessivas. O segredo
é ter as alternativas e atentar-se aos tempos verbais.
Alternativa "b" -mérito.
Alternativa "c" -jurava.

Período composto
Alternativa "d" -escreveu.
Alternativa "e" -Além de a palavra crítica estar
errada, há erro de regência, pois não pode haver preposição no sujeito: de a crítica Paulinejurar.
93. (Analista Judiciário - Execução de Manda~
dos - TRF 2~ região/ 2012 - FCC) 'Victor fracassou f!E!!1!:!!!_ cedeu a uma predisposição da natureza
humana ... "O elemento grifado na frase acima tem o

mesmo sentido de:
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Alternativa "d" -à medida que, à proporção
que, ao passo que e as combinações quanto mais ...
(mais), quanto menos.. (menos), quanto menos ..
{mais), quanto menos ... {menos), etc.
Alternativa "e" -se, caso, contanto que, salvo se,
a não ser que, d~sde que, a menos que, sem que, etc.

i
95. (Analista Judiciário- Area Judiciária- TRF 2a
região/2012- FCC) Atente para estas frases:

Não podemos contar com a sorte.

(AI ainda que.

1!. Daqui para frente, preservar é suor.

(B) conquanto.

Para articulá+las de modo a preservar o sentido
do contexto, será adequado uni-las por intermédio
deste elemento:

(C)

enquanto.

(D) embora.
(E) uma vez que.

(AI no entanto.
(B) ainda assim.

(C) haja vista que.

Alternativa "e": correta -Porque, já que, uma
vez que""' causa.

(DI muito embora.
(E) por conseguinte.

Alternativa "a" -Concessão, oposição.
Alternativa "b~' -Concessão, oposição.
Alternativa "c" -Pode indicar: tempo, proporcionalidade ou conformidade.
Alternativa "d" -Concessão, oposição.

Alternativa "e": correta - Indica conclusão,
logo deve-se usar por conseguinte.
Alternativa "a" -Adversativa.
Alternativa "b" -Concessão.

94. {Analista Judiciário- Execução de Mandados

Alternativa "c" -Causal.

- TRF 2a região/ 2012- FCC) " ... uma espécie de refi-

Alternativa "d" -Concessão.

giosidalie de resultados, que invoca as forças celestes
para qaiantir as ambições terrenas dos fiéis". No contexto da frase acima, é correto dizer que o segmento
grifado possui sentido de
{A) consequência.
(B) finalidade.

96. {FCC- Analista Judiciário- Área Judiciária TRF 1a REGIÃ0/2011) " .. que não chega a alcançar

a sabedoria mas que, de qualquer modo, é resultado
de viver". Iniciando o segmento acima com "que, de
qualquer modo, é resultado de viver", a sequência
que preserva o sentido original e a correção é:

(C) concessão.

{A) porém não chega a alcançar a sabedoria.

(0) proporção.

{B) ainda que não chegue a alcançar a sabedoria.

{E) condição.

(C) e não chega assim a a!cançar a sabedoria.
(0) considerando que não chega a alcançar a sabe-

Alternativa "b": correta - Para que invoca as
forças celestes? Para garantir as ambições terrenas
dos fiéis.
Alternativa "a" -de sorte que, de modo que,
sem que{-"' que não), de forma que, de jeito que, que
(tendo como antecedente na oração principal uma
palavra como tal, tão, cada, tanto, tamanho), etc.
Alternativa "c" -embora, ainda que, apesar de
que, se bem que, mesmo que, por mais que, posto
que, conquanto, etc.

doria.
(E) sendo o caso que não.chegue a alcançar a sabedoria.

Alternativa "b": correta- Ainda que== mesmo
que, embora. Concessão.
Alternativa "a"- Adversativa.
Alternativa "c"- Adição.
Alternativa "d"- Adição: e considera.
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Alternativa "e"- Perde a noção de oposição.
DICA: Na coordenada adversativa, usam-se as
conjunções mas, porém, contudo, todavia. Já nas
subordinadas adverbiais concessivas, usam-se
embora, apesar de, conquanto, ainda que. Sempre
necessário notar se as orações possuem dependência sintática (subordinadas) ou se são independentes sintaticamente (coordenadas).
97. {FCC - Analista Judiciário - Área Judiciária TRF 1" REGIÃ0/2011)

Andei reunindo pedacinhos de papel em que estas
anotações vadias foram feitas e ofereço-as ao leitor,

Alternativa "d": correta - Ainda assim: concessiva = apesar de; pois: explicativa e equivale à
conjunção causal visto que.
Alternativa "a" -adversativa e concessiva.
Alternativa "b" -concessiva e pronome relativo: pelo {a} qual.

Alternativa "c" -equivale a mesmo que custe:
concessiva; concessiva.
Alternativa "e" -Por isso: conclusiva; porquanto:expllcativa {quando equivaler a porque, dado
que, visto que) e conclusiva {sentido de em conclusão,
portanto).

sem que pretenda convencê-/o do que penso nem conmodo canhestro, aspiram a enveredar pelo avesso das

99. {Analista Judiciário - Área Judiciária TRE/PE
2011 - FCC) A oração sublinhada exprime uma fina-

coisas, admitindo-se que elas tenham um avesso, nem

lidade em:

sempre perceptível mas às vezes curioso ou surpreen-

{A) Ele trabalha por trabalhar, e não por qualquer
razão mais nobre.

vidá-/o a repensar suas ideias. São palavras que, de

dente. ()admitindo-se que elas tenham um avesso(... )

Respeitando a situação em que foi empregada a
frase acima, a ÚNICA reformulação INCORRETA para
o segmento destacado é:
(A} no caso de se admitir que.
{B) caso se admita que.

(C} tomando-se como pressuposto que.
(0) visto que é patente que.
(E) aceitando como hipótese que.

Alternativa "d": correta- Em quatro alternativas, há ideia de condição, de hipótese. Na alternativa
d, a circunstância indicada é de causa. Chegaria à
resposta trabalhando por eliminação. Questão fácil!

98. (Analista Judiciário - Área Judiciária TRE/
RN 2011 - FCC) HAinda assim, provavelmente não foi
a captura para o consumo pelo homem o que selou o
destino do dodô, ~sua extinção ocorreu sobretudo
pelos efeitos indiretos da perturbação humana". Os

elementos grifados na frase acima podem ser substitufdos, sem prejuízo para o sentido e a correção,
respectivamente, por:
(A) Contudo- não obstante.
(B) Conquanto- por que.
(C} Em que pese isso - embora.

{0) Apesar disso- visto que.
(E) Por isso- porcjuanto.

(8) Kucinski escreveu um livro por sentir-se indignado com as atitudes de seus colegas.
(C) Há jornalistas que perseguem valores éticos~
orientá-los no exercício de sua profissão.
(O) A "1deia de trabalhar para a comunidade não está
comovendo os iovens profissionais.

(E) Ele dedicou parte de sua Vida ao jornalismo
enquanto acreditava na alta relevância de sua
profissão.

Alternativa ''c": correta - Para indicar finalidade, basta fazer a pergunta para quê?
Jornalistas perseguem valores éticos para quê?
Para orientá-los no exercício de sua profissão.

Alternativa "a" -Adversativa, Cuidado; a conjunção e está indicando oposição.
Alternativa "b" -Causa: por quê?
Alternativa "d" -Não há conjunção.
Alternativa "e" -Quando? Tempo.
O trecho refere-se à questão posterior
Gesso
Esta minha estatuazinha de gesso, quando nova

- O gesso muito branco, as linhas muito purasMal sugeria imagem de vida· (Embora a figura
chorasse).
Há muitos anos tenho-a comigo.

renoao composto

O tempo envelheceu-a, carcomeu-a, manchou-a de pátina amarelo-suja.

Os meus olhos, de tanto a olharem,
Impregnaram-na da minha humanidade irônica de tísico.
(

...)

(Manuel Bandeira)

100. {Analista Judiciário -Area Judiciária TRE/RN
2011 - FCC) "Mal sugeria imagem de vida (Embora a
figura chorasse)". É correto afirmar que a frase entre
parênteses tem sentido
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Alternativa "c": correta - Para que servirá a
reconstrução? Para realizar estud.os ... indica FINALI-

DADE.
Facilitando para descartar as outras alternativas: a) sentido adversativo são ideias opostas {mas,
porém, contudo); b) Para consequênda, basta encaixar a expressão de modo que, "Peguinha" de FCC: se
há consequênda, há causa e vice-versa; d) Proporção
sáo ações simultâneas, ocorrem ao mesmo tempo
(à medida que, à proporção que); e) Concessão também indica ideias opostas, mas em orações subordinadas (embora, apesar de). As conjunções aparecem
repetidas.

(A) adversativo.
(B) concessivo.

(C) conclusivo.
(D) condicional.
{E) temporaL

Alternativa "b": correta -Conjunções concessivas: embora, ainda que, apesar de que, se bem
que, mesmo que, por mais que, posto que, conquanto, etc.

Alternativa ''a" -mas, poréf'l'l, contudo, todavia,
entretanto, no entanto, não obstante.

102. (FCC- Analista Judiciário -Area Administrativa- TRE /AP/2011)
Mas o sistema, por muito t~mpo restrito apenas

à tela grande, estendeu-se progressivamente, com
o desenvolvimento das indústrias culturais, a outros
domínios, ligados primeiro aos setores do espetáculo,
. da televisão, do show business.

Na frase acima, o segmento destacado equivale a:
{A) por conta de ter ficado muito tempo restrito.
(B) ainda que tenha ficadO muito tempo restrito.
(C) em vez de ter ficado muito tempo restrito.
(D) ficando há muito tempo restrito.
(E) conforme tendo ficado muito tempo restrito.

Alternativa "c" -logo, pois {depois do verbo),
portanto, por conseguinte, por isso, assim.

Alternativa "d" -se, caso, contanto que, salvo se,
a não ser que, desde que,- a menos que, sem que, etc.
Alternativa "e" -quando, enquanto, antes que,
depois que:, logo que, todas as vezes que, desde que,
sempre que, assim que, agora que, mal(;;; assim que),
etc.

Alternativa "b": correta - Expressões que
poderiam substituir a grifada: ainda que tenha ficado
restrito, mesmo que tenha ficado restrito, embora
tenha ficado restrito. Todas indicando concessão.
Alternativa "a" -Causa.
Alternativa "c" -~m vez de "" em lugar de.
Alternativa "d" -Incoerente.

101. (FCC-Analista Judiciário -Area Administrativa- TRE /T0/2011) "A principal delas é o reconstruçáo de cinco estações de pesquisa na Antórtida, J2Q!E

Alternativa "e" -Conformidade,
Texto para a próxima questão

realizar estudos sobre mudanças climáticas, recursos
pesqueiros e navegação por satélite, entre outros". O

segmento grifado na frase acima tem sentido
(A) adversativo.
(B}- de conseoquência.
(C) de finalidade.

(D) de proporção.
(E) concessivo.

Esta é u~a história da Bossa Nova e dos rapazes e moças que a fizeram, quando eles tinham
entre quinze e trinta anos. Étambém um fivroque se
pretende o mais factual e objetivo possível, Evidente
que, tendo sido escrito por alguém que vem ouvindo
Bossa Nova desde que ela ganhou este nome (e que
nunca se conformou quando o Brasil começou a
trocá-la por exotismos), uma certa dose de paixão
acabou se intrometendo na receita- sem interferir,
espero, pró ou contra, na descrição da trajetória de

•

•
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qualquer personagem. Os seres humanos, assim

como os LPs, têm lados A e 8, e houve um esforço
máximo para que ambos fossem mostradm.
Para compor essa história, as informaçóes

foram buscadas em primeira mão, entre os protagonistas, coadjuvantes ou figurantes de cada
evento aqui descrito, citados na lista de agradecimentos. Toda informação importante foi checada

e rechecada com mais de uma fonte. A natureza
de certas informações torna impossfve/ que sejam
especificadas como "entrevista realizada no dia

X, na cidade Y, com Fulano de Tal", porque isto
seria a quebra de um preceito ético de proteção à
fonte. No caso de fontes que não se furtaram a ser

{8) da comparação entre leis civis e leis religiosas,
expressa pelo termo ~ resulta a superioridade inconteste de uma delas.

'"

-

(C) entre os dois segmentos separados pelo ponto
e vírgula estabelece-se uma relação de sentido
equivalente ao da expressão ao passo,que.
{0) entre os dois segmentos separados pàr ponto

e vírgula estabelece-se uma relação de sentido equivalente ao da expressão por conse-

guinte.
(E) o verbo dispor foi empregado no mesmo sentido
que assume na frase O sacristão dispôs o altar

para a missa.

identificadas, estas são mencionadas no corpo do

texto. As histórias aqui incluídas levaram em conta
apenas a importdncia que tiveram no desenvolvimento ou na carreira deste ou daquele artista ou da
Bossa Nova em conjunto. (Ruy Castro, "Introdução
e agradecimentos". Chega de saudade: a história e
as histórias da Bossa Nova. São Paulo: Companhia
das Letras, 7990, p. 75)

-------------------103. (FCC - TRT 4 - Analista Judidário/2011) No
contexto, o segmento que expressa uma causa é:
(A) que a fizeram.
(8)

que se pretende o mais factual e objetivo possíveL

(C) tendo sido escrito por dlguém.
(0) uma certa dose de paixão acabou se intrometendo na receita.
(E) as informações foram buscadas em primeira mão.

Alternativa "c": correta - Uma certa dose de
paixão acabou se intrometendo na receita por quê?
Porque foi escritc por alguém que vem ouvindo Bossa
Nova desde que ela ganhou este nome. =causa
Alternativa "a" - Errada. Oração adjetiva (possui pronome relativo) restritiva (sem pontuação).

Alternativa "c"- Correta.
O Nota da autora: Questão de perfodo composto, pontuação, semântica e coesão.
As leis religiosas têm mais sublimidade {à

medida que oU à proporção que) as leis civis dispõem de mais extensão= ações slmultãneas, indica
proporcionalidade.·

Alternativa "a"- Errada. A dica está na predicação dos dois verbos: na frase do enunciado é
transitivo indireto e na alternativa, transitivo direto.
As leis civis dispõem de mais extensão: servem-se,
utilizam-se; A solidão dispõe o homem à melancolia:
incita, induz.
Alternativa "b"- Errada. Não resulta a superioridade inconteste.

Alternativa "d" - Errada. Por conseguinte
indica conclusão e a ideia é de proporcionalidade.
Alternativa "e"- Errada. Ocorreu o mesmo que
na alternativa a, mudou a predicação. O sacristão dispôs o altar para a missa "" preparar.

Texto para a próxima questão

Alternativa "b"- Errada. Oração adjetiva (possui pronome relativo) restritiva {sem pontuação).

Alternativa "d"- Errada. Afirmação.
Alternativa "e"- Errada. Oração principal da
subordinada adverbial final Para compor essa história.
104. (FCC- TRT 24- Analista Judiciário/2011) ''As
leis religiosas têm mais sublimidade; as leis civis dispõem de mais extensão". Atenção! A respeito da construção da frase acima, é correto afirmar que
(A) averbo dispor foi empregado no mesmo sentido
que assume na frase A solidão dispõe o homem

à melancolia.

A conciliação, antes de tudo, tem proporcio·
nado às partes o efetivo acesso à Justiça, pois elas
participam diretamente no resultado apaziguador
do conflito. Além de despertar no cidadão o sentimento de segurança e confiança, encorajando-o
na defesa de seus direitos, a conciliação devolve
credibilidade, eficiência e, sobretudo, rapidez na
prestaçào jurisdicional': Com essas palavras, o
desembargador federal coordenador do gabinete
da Conci/iaçào do Tribunal Regional Federal da 3"
Região (TRF3), Antonio Cedenho, define o que é este
ato capaz de reduzir processos na justiça. (Viviane
Ponstinnicoft "Conciliação é a solução. (Justiça em
Revista - pub/icaçào bimestral da Justiça Federal

Período composto
de Primeiro Grau em São Paulo. Ano IV- dezembro
2010, n. 20, p. 6)

105. {FCC - TRT 4- Analista Judiciário/2011) A
substituição que garante o sentido original, com clareza e correção, é:
(A) e, sobretudo, rapidez na prestação jurisdicional
por "e sobretudo, rapidez na prestação jurisdicional".
(B) d~spertar no cidadão por despertar-lhe.

(C) encorajando-o na defesa de seus direitos por
encorajando este na sua defesa de direitos.
(0) pois por porquanto.
(E) Antonio Cedenho, define por "Anton'1o Cedenho
define".
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Alternativa "a"- Errada. Não obstante"" apesar de, apesar disso.

Alternativa "b" - Errada. São nobres para
alguém e não com alguém.

Alternativa "c" - Errada. Extrinsecamente
"" derivado de extrínse;::o. Extrínseco = que não é
essencial, exterior, que rlão faz parte da essência.
Alternativa "d"- Errada. só = condição (caso
varie).

107. (FCC - TRT 23 - Analista Judidário/2011)
11
quando a bordo, e por não poderem acender fogo,
os viajantes tinham de contentar-se, geralmente, com
feijão frio, feito de véspera". Identificam-se nos segmentos grifados na frase acima, respectivamente,
noções de

(A) modo e consequência.

Alternativa "d": correta - A conciliação, antes
de tudo, tem proporcionado às partes o efetivo acesso
à Justiça, porquanto elas participam diretamente
no resultado apaziguador do conflito. = Conjunções
explicativas.

(8) causa e concessão.

(C) tempora!idade e causa.
(0) modo e temporalidade.
(E) consequência e oposição.

Alternativa "a" - Errada. A conjunção deve
ficar intercalada pOr pontuação.

Alt:ernativa."ll"- Errada, Despertar nele.
Alternativa "c"- Errada. Torna o período incor-

Alternativa "c"- Correta.

reto gramaticalmente.

l.Quando os viajantes tinham de contentar-se?
Quando estavam a bordo= tempo.

Alternativa "e" -Errada. Antônio Cedenho está
entre vírgulas por ser aposto explicativo.

Eliminada a (modo= como?); b (causa= porquê?);
d (modo= como?); e {consequência =de modo que).

106. {FCG: - TRT 14 - Analista Judidário/2011)
Pode-se substituir o elemento sublinhado pelo que
está negritado entre parênteses, sem prejuízo para a
correção e o sentido da frase, no seguinte caso:
(A) Extrema esquerda e extrema direita se parecem não porque amam seus ideais, mas porque
amam os extremos. (não obstante)
(B) Todos os fins são nobres para quem os justifica.

(com aquele que)
(C) O próprio sacrifício de ovos pelo sacrifício de
2:!2i tem uma genealogia respeitáveL (extrinse-

camerite)
(D) (. .. ) o fim é uma humanidade melhor - ~
variando de extremo para extremo o conceito
de melhor. (a menos que varie)
(E) O fim justificaria todos os meios extremos, já que
o fim é uma humanidade "melhor". (porquanto)

2. Os viajantes tinham de contentar-se, geralmente, com feijão frio, feito de véspera por quê? Por
não poderem acender o fogo.

108. {FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRE /AC/2010) Atente para as seguintes construções:
I.

(confesso: antes ~ de haver televisores nas
casas).

11.

Eu não entendia bem o motivo mesmo daqueles
dias agitados.
---

111. meu pai provocava amistosamente o vizinho do
outro lodo da rua, que tinha~ hóbito.

Preserva-se o sentido dessas construções caso
se substituam os elementos sublinhados, na ordem
dada, por:
(A) até, ainda assim e próprio.
(B) até, exato e iguaL

(C) ainda assim, próprio e inclusive.

Alternativa "e": correta - Porquanto indica
causa e equivale a já que.

(D) inclusive, ainda assim e próprio.
(E) propriamente, exato e inclusive.

Revisaço®- Língua Portuguesa • Duda Nogueira

Alternativa "b": correta - A palavra mesmo
pode ter vários significados e pertencer a classes
gramaticais distintas:
•

Alternativa "c" -Além de incoerente, há erro no
emprego do pronome lhe: julgo-o {verbo transitivo
direto).
Alternativa "d" -Incoerente.
Alternativa "e" -Incoerente.

Adjetivo: exprime semelhança, identidade,
paridade: eles leram o mesmo livro. O próprio,
não outro {colocado imediatamente depois de
substantivo ou pronome pessoal): ele mesmo
abriu a porta; uma poesia de Fernando Pessoa,
ele mesmo.

•

Texto:
(

o livro mesmo- aqui. Seguramente, com cer~
teza, sem sombra de dúvida: Os alunos tiveram
mesmo a visão errada na questão. Ainda, até:
chegaram mesmo a negar·me o cumprimento.

•

locução conjuntiva {mesmo que, ainda que,
conquanto): estudarei mais, mesmo que não
queiram.

•

locução adverbial: na mesma, sem mudança
de situação apesar dà ocorrência de fato novo:
sua explicação me deixou na mesma.

O sarcasmo estende-se aos costumes, e Montesquieu põe na boca dos persas palavras de admiração ao encontrarem mulheres muito habilidosas
que "fazem da virgindade uma flor que perece e
renasce todas os dias". Os caprichos da moda entre
os franceses parecem-lhes surpreendentes, e "não
se acreditaria em quanto custa ao marido colocar
sua mulher na moda". {Extraído do encarte a Montesquieu. S. Paulo: Abril, Os pensadores, 1973)

Na questão, bastava substituir.

I.

(confesso: antes até de haver televisores nas casas).
=advérbio

11.

Eu não entendia bem o motivo exato daqueles dias
agitados.= adjetivo (o próprio_)__

111. meu pai provocava amistosamente o vizinho do
outro lado da rua, que tinha~ hábito.= adjetivo
109. (FCC- Analista Judiciário - Area Judiciária
- TRE /AC/2010) "Ainda acha, tantas décadas mais
velho, muito especiais os dias de eleição". É plena~

110. (FCC- Analista Judiciário- Ârea JudiciáriaTRE fAC/2010) Atente para as seguintes afirmações:
I.

O sentido da frase Esse rei é um grande mágico:
exerce seu império sobre o próprio espírito dos súditos não se altera caso se substitua o sinal de dois-pontos por conquanto.

11.

Na frase O sarcasmo estende-se aos costumes, e
Montesquieu põe na boca dos persas palavras de
admiração ao encontrarem mulheres muito habilidosas (... ), a conjunção e pode ser substibida
por haja vista que.

mente aceitável esta nova redação da frase acima:
(A) Embora envelhecido por tantas décadas, ainda
considero muito especiais os dias de eleição.
(B) Percebo, porquanto mais velho tantas décadas,

como são muito especiais os dias de eleição.
(C) Mais velho tantas décadas, julgo-lhes ainda
muito especiais, os dias de eleição.
(0) Por quanto já mais velho tantas décadas, vejo

quão especiais são os dias de eleição.
(E) Acho ainda o quanto são especiais, mesmo mais
velho por décadas, os dias de eleição.

...)

A cr{tica da autoridade po/ftíca, característica do Século das Luzes, junta-se a da autoridade
religiosa, quando os persas encontram num outro
mágico, mais forte que o rei e não menos mestre de
seu próprio espfrito quanto do espírito dos outros.
Esse mágfco chama-se Papa e faz crer aoç súditas
que três não é mais que um, que vinho não é vinho,
que pão não é pão, e mil outros coisas da mesma
espécie. Para não dar descanso aos súditos e não
deixá-/os perder o hábito da crença, fomece a eles,
de quando em quando, certos trotados de fé_H

Advérbio: exatamente, justamente: pusemos

111. Com a afirmação "fazem da virgindade uma flor
que perece e renasce todos as dias", Montesquieu
reconhece os sinceros escrúpulos da moralidade
francesa.
Está correto APENAS o que se afirma em

IA) 11.
Alternativa "a": correta - A expressão ainda
acho possui ideia de concessão, ou seja, ideias opostas. Além da circunstância indicada, é preciso aten~
tar~se à coerência e clareza.
Alternativa "b" -Incoerente.

(B) 111.
(C} lei!.
{D) lle!ll.
(E) I.

Período composto

no fraque, não faz sentido abrir uma nova frente de
combate na As ia.

Alternativa "b": correta,
Em I, o sinal de dois-pontos pode ser substituído
por pois ou porque, por se tratar de uma explicação.
Em li, a conjunção e indica adição e há ênfase por
haver vlrgula. Haja vista é explicação.

111. Correto.
111. {FCC- Analista Judiciário- Area Administrativa- TRE /AM/2010) Na frase Quem precisa de divisões tendo como exército a eternidade?, o segmento
sublinhado pode ser substituído, sem prejuízo para o
sentido e a correção, por

(A) ao ter no exército sua eternidade?
(B) fazendo do exército sua eternidade?

(C) contando na eternidade com o exército?
{D) dispondo da eternidade como exército?

(E) provendo o exército assim como

a eternidade?

Alternativa "d": correta- As alternativas a e b
são descartadas porque há o pronome possessivo
sua e, no trecho, não ocorre tal sentido. Na c, surge o
verbo contar e a preposição é alterada para com. Na
e, o verbo prover altera todo o sentido.

O texto refere-se à questão seguinte.
Embora um conflito armado rlão seja do interesse de nenhuma das partes envolvidas na fongeva disputa entre as .duas Coreias, são imprevisíveis as consequências da escalada de hostilidades
entre os dois países nos últimos dias.
Os"'primeiros movimentos sul-coreanos foram
cautelosos. Após ter um navio de guerra atacado
por torpedos, em março, o país não respondeu de
imediato ao que se afigurava como o mais audacioso ato de hostilidade do vizinho em mais de duas
décadas Investigadores internacionais foram chamados a avaliara episódio- e determinaram, após
longa perícia, que um submarino norte-coreano
havia sido o responsável pelas disparos.

Há ainda o fato de que a capital sul-coreana,
Seul, fica próxima à fronteira, e essa situação de
vulnaabi/idade desaconselha uma aventura militar contra o norte.
Compelido a responder ao ataque, o governo
sul-coreano suspendeu o que restava da política
de reaproximação com o país vizinho - intensificada na última década, mas já alvo de restrições
na Presidência do conservador Lee Myung-Bak.
Cortou o comércio com o norte da península e voltou a classificar Pyongyang como o seu ~principal
inimigo".
Em resposta, a Coreia do Norte interrompeu
comunicações com o vizinho e expulsou sul-coreanos do complexo industrial de Kaesong, mantido
pelas duas nações no território comunista. t um
retrocesso a lamentar, já que interesses econômicos comuns e troca de fnformações, por pequenos
que sejam, podem ajudar na prevenção de conflítos armados.
Nesse cenário em que os atores envolvidos não
são capazes de entender os movimentos e as intenções do rival, os processos de hostilidade mútua
podem se tornar incontroláveis.
Mesmo que o imbróg/io não tenha consequências graves, ele chama a atenção para o imprevisível desenlace da lenta derrocada do regime comunista de Pyongyang, uma herança anacrônica dos
tempos da Guerra Fria. (Folha de S. Paulo. A2 opinião, quarta4eira, 26 de maio de 2010).

112. (FCC- Analista Judiciário- Area Judiciária
- TRE /RS/2010) Sempre levando em conta o contexto, é correto afirmar:
(A) A conjunção Embora equivale a nna medida em
que".
(B) A expressão Após ter pode ser substituída por

"Tendo tido", sem prejuízo do sentido original.
(C) Em ao que se afigurava como o mais audacioso ato
de hostilidade do vizinho em mais de duas décadas,
tem-se uma avaliação que compara um ato (I) a
outro específico anteriormente realizado (11), evidenciando superioridade de {1).

a

Àprudência da Coreia do Sul e de seu principal
aliado, os EUA, é compreensível. São preocupantes as consequêndas de um conflito aberto com o
- decrépito.t:egime do ditador comunista Kim Jong-i/,
que realizou, nos últimos anos, testes balísticos e
nucleares.

(D) Em A prudência da Coreia do Sul e de seu principal
aliado, os EUA, é compreensível, se o que está em
destaque for substituído por "As atitudes oportunas" nenhuma outra alteração será necessária
para se manter a correção originaL

Para os norte-americanos, que ainda têm
batalhas a travar no Afeganistão e mantêm tropas

{E) A frase que realizou, nos últimos anos, testes balísticos e nucleares define melhor o antecedente

450

não bem delimitado, como ocorre em "A pessoa
que se esforça vence".
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114. {FCC -Analista Judiciário- Area Administrativa- TRF -4a Região/2010) Constituem uma causa
e seu efeito, nessa ordem, os segmen!gs:

Alternativa "b": correta - Pode ocorrer a
substituição desde que o sentido de tempo seja
mantido: o país não respondeu de imediato após ter
(ou tendo tido) um navio de guerra atacado por torpedos.

(A) Na segunda metade da década de 90, um novo

Alternativa "a" -Pense na oração na ordem
inversa para facilitar: são imprevisíveis as consequ-

(C) Algumas vezes nos perguntamos 11 como sobrevivi-

ências da escalada de hostilidades entre os dois países nos últimos dias, embora um conflito armado
não seja do interesse de nenhuma das partes envolvidas na fongeva disputa entre as duas (areias. A
conjunção indica concessão, ideias opostas. Na

sistema de comunicação eletrônica começou a ser
formado 11 com a fusão da mídia de massa.
(B) Utifizando surpreendentes recursos do jornalismo

radiofônico !!levou pânico aos norte-americanos.
amos antes da internet.
(O) Um fato que se tomou c/óssico !!foi protagonizado

em 1938 pelo cineasta Orson We/les.
(E} O interesse cada vez maior pela tecnologia 11 é um

dos traços da modernidade.

medida em que indica causa, ou seja, os sentidos

são distintos. Re!embrando que à medida que
indica proporção.

Alternativa "c" -Dois erros: não compara e não
evidencia superioridade.
Alternativa "d" -As atitudes oportunas são
compreensíveis. Se o sujeito é plural, o verbo deverá
com ele, alterações são necessárias.
Alternativa "e" -A frase citada não define
melhor o antecedente, mesmo porque o verbo~
lizar é transitivo direto e, antes do complemento verbal (objeto direto), há uma intercalação de adjunto
adverbial de tempo.

113. (FCC - Analista Judiciário - Area Administrativa - TRE /AL/2010) No trecho "quanto mais
contempla, menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes, menos ele compreende a sua própria existência" expressa-se uma
relação de
{A} causalidade entre menos vive e mais aceita.
(8) oposição entre mais contempla e mais aceita.
(C) exclusão entre menos vive e menos compreende.
(0) alternância entre mais contempla e mais aceita.
(E) proporção entre mais contempla e menos vive.

Alternativa "e": correta - São ações simultâneas, ocorrem ao. mesmo tempo: à medida que {na

Alternativa "b": correta - Desnecessário voltar ao texto (por isso não foi colocado acima), pois
através dos períodos, mesmo que isolados, chega-se
à resposta. ImPortante ressaltar que nem foram citadas as linhas em que aparece cada período. Não há
como perder tempo procurando tais trechos, certo?
Para haver relação de causa e efeito, precisa-se
de dois verbos (duas orações). Eliminam-se as alternativas a e e. Na alternativa c, a oração é subordinada
substantiva {Algumas vezes perguntamos !STO).
Façamos a pergunta correta na alternativa b: por
que levou pânico aos norte-americanos? Porque utilizou surpreendentes recursos do jornalismo radiofônico. Há causa e efeito, ou causa e consequência.

115. (FCC - TRT 12 -Analista Judiciário/2010) Em
"Nenhuma alteração, contudo, será suficiente se não
forem criadas condições para aplicar as sanções alternativas (... o segmento sublinhado pode ser substituído, sem prejuízo para a correção e o sentido da
frase, por:

r,

(A) Não há alteração, ademais, que se mostre inapta
· (B) Todavia, será insuficiente qualquer alteração
(C) Uma vez que não haja mais alteração, bastará esta

(O) Nenhuma alteração, fora esta, poderá bastar
(E) Por conseguinte, qualquer alteração deixará de
ser suficiente

proporção que) mais contempla, menos vive.
Para indicar causa (a}, deveria caber por quê?;
oposição (b}, mas, ·porém, contudo, todavia; exclusão
(c}, caberia a conjunção ou. Embora em algumas frases, para gerar dUvidas, a conjunção indique adição:
prosa ou verso agradam-me; proporção (e), se houvesse relação de ações simultâneas. Não há.

Alternativa "b": correta - Contudo indica
adversidade, oposição. Conjunções coordenadas
adversativas: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante.
Alternativa "a"- Errada. Ademais; além disso;
além do mais.

1
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produção de certeza e previsibilidade no conhecimento dos dados da natureza.

(B) os princípios éticos distinguem-se nitidamente
não só das regras do raciocínio matemático, mas
também das leis naturais ou biológicas.
{C) a vida ética não pode ser interpretada segundo
o método geométrico {ordine geométrico
demonstrata).
(D) As normas éticas tampouco podem ser reduzi-

das a enunciados científicos, fundados na observação e na experimentação.
(E} e não simples ideais de vida, ou premissas dou-

trinárias.

Alternativa "a": correta - Alguns pensadores
sucumbiram à tentação de explicar a vida humana
segundo parâmetros deterministas por quê? Porque estavam impressionados pelo extraordinârio
progresso alcançado no campo das ciências exatas, com a produção de certeza e previsibilidade no
conhecimento dos dados da natureza.

Alternativa "b" -orações coordenadas.
Alternativa "c" -oração principal.
Alternativa "d" -oração principal.
Alternativa "e" -oração coordenada adversativa.
119. (Analista Judiciário -Área Judiciária - TRF

2a região/ 2007 - FCC) "Ora, por mais que se queira
eliminar a liberdade do mundo humano, ela teima
em aparecer, desafiando constantemente as previsões
"cientificas". Considerada a frase acima, em seu contexto, é correto afirmar:

(A) A conjunção Ora estabelece com a frase anterior
relação de mera adição, equivalendo a "além disso':
(8} A locução verbal queira eliminar expressa um
fato considerado em sua efetiva realização.
(C) A forma verbal desafiando expressa noção de
"tempo".
(D) A expressão por mais que se queira pode ser subs~
tituída por "ainda que se deseje e se insista em",
sem prejuízo do sentido original e da correção
gramatical.
(E) A expressão previsão ncientífica" é formada por
palavras que se excluem mutuamente, o que justifica o emprego das aspas para indicar que deve
ser entendida em sentido fig-urado.
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Alternativa Hd": correta - As expressões pertencem ao mesmo campo semântico, indicam concessão. Facilitando: encaixe a conjunção embora.
Alternativa "a" -Ora indica adversidade: entretanto, mas.

Alternativa "b" -Queira indica hipótese, ação
provável: presente do subjuntivo.
Alternativa "c" -0 gerúndio indica adição: e
desafia as previsões.

.... Dica- As formas nominais (gerúndio, particípio e infinitivo} não indicam tempo. Em provas difíceis, já ocorreu de pedirem o valor da forma nominal,
como saber? Volte ao verbo mais próximo e verifique
o tempo. Fácil.

Alternativa "e" -As aspas indicam ironia.

O texto refere~se à próxima questão
Senhores:
Investindo-me no cargo de presidente, quisestes começar a Academia Brasileira de Letras pela
consagração da idade. Se não sou o mais velho dos
nossos colegas, estou entre os mais velhos. simbólico da parte de uma instituição que conta viver,
confiar da idade funções que niais de um espírito
eminente exerceria melhor. Agora que vos agradeço a escolha, digo-vos que buscarei na medida
do possível corresponder à vossa confiança.

t

Não é preciso definir esta instituição. Iniciada
por um moço, aceita e completada por moços, C1
Academia nasce com a alma nova e naturalmente
ambiciosa. O vosso desejo é conservar, no meio
da federação política, a unidade literária. Tal obra
exige não só a compreensão pública, mas ainda
e principalmente a vossa constância. A Academia
Francesa, pela qual esta se modelou, sobrevive aos
acontecimentos de toda a casta, às escolas literárias e às transformações civis. A vossa há de querer
ter as mesmas feições de estabilidade e progresso.
Já o bati5mo de suas cadeiras com os nomes preclaros e saudosos da ficção, da lírica, da crítica e da
e/oquência nacionais é indício de que a tradição
é o 5eu primeiro voto. Cabe-vos fazer com que ele
perdure. Pas5ai a vossos sucessores o pensamento
e a vontade iniciais, para que eles os transmitam
também aos seus, e a vossa obra seja contada
entre as sólidas e brilhantes páginas da nossa vida
brasileira. Está aberta a sessão. (ASSIS, Machado.
Discurso inaugural, na Academia Brasileira, aos 20
dias do mês de julho de 1897. Obra completa, vol.l/1,
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997, p.926)

Período composto

120. (Analista Judiciári.o - Execução de Manda~
dos- TRF 2'" região/2007- FCC) A relação estabelecida entre os segmentos indicados está corretamente apontada, na devida ordem, em:
(A)

Investindo-me no cargo de presidente I quisestes
começar a Academia Brasileira de Letras pela consa~ração da idade- finalidade da ação; ação con~
sicierada.

(B) Se não sou o mais velho dos nossos colegas I estou
entre os mais velhos- ação hipotética; decorrência da ação.
(C)

(0)

(E)

Passai a vossos sucessores o pensamento e a vontade iniciais I para que eles os transmitam também
aos seus- ação realizada; consequência.
Tal obra exige não só a compreensão pública I mas
ainda e principi:!lmente a vossa constância- asser-

.'i
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(E) O deslocamento do adJetivo iniciais, com as devidas alterações, produz uos iniciais pensamento e
vontade", com prejuízo do sentido original.

Alternativa "c": correta- Há paralelismo:

Passai a vossos sucessores o pensamento e a von~
tade iniciais, para que eles os transmitam também
aos seus, e a vossa obra seja contada entre as sólidas e
brilhantes póginas da nossa vida brasileira.
Alternativa "a" -Fazer que ele perdure: não
altera o sentido e nem há erro gramatical.
Alternativa "b" -Passai está na segunda pessoa
do plural do imperativo afirmativo {ordem) e equivale a passa, no singular. Retira~se o s da segunda
pessoa do presente do indicativo.

tiva; negaçâo da assertiva.

Alternativa "d" -Referem-se aos sucessores.

Iniciada por um moço, aceita e completada por
moços I a Academia nasce com a alma nova e
naturalmente ambiciosa - ações tomadas como

Alternativa "e" -Não produz prejuízo.

causas; consequência.

Alternativa "e": correta- Por que a Academia
nasce com a alma nova e natura/mente ambiciosa?
Porque foi iniciada por um moço, aceita e completada
por moços.

122. (Analista Judiciário - Execução de Manda~
dos - TRF 4a região/ 2006 - FCC) Amir, afastado
de nós pela particularidade de seu grupo, revela~se
igual a nós pela singularidade de sua experiência.
Caso o autor quisesse explicitar o sentido contextual
da expressão sublinhada na frase acima, poderia ter
escrito:

(A) desde que afastado de nós.

Alternativa "a" -Não há fin?lidade.

(B) porque afastado de nós.

Alternativa "b" -Condição (Se) e nâo há decor-

(C) conquanto afastado de nós.

rência de ação.

Alternativa "c" -Finalidade= para quê?

(D} uma vez afastado de nós.
{E) dado que afastado de nós.

Alternativa "d" -Adição.
121. (Analista Judiciário- Execução de Manda~
dos - TRF i'" região/ 2007 - FCC) ~cabe-vos fazer

com que ele perdure. Passai a vossos sucessores o pensamento e a vontade iniciais, para que eles os transmitam também aos seus, e a vossa obra seja contada entre
as sólidas e brilhantes póginas da nOssa vida brasileira".
Observados o fragmento acima e a norma padrâo da
Língua Portuguesa, é correto afirmar:
(A} Asupressão da preposição em fazer com que altera
o sentido original e prejudica a correção da frase.
(B) Manb~odo o tempo e o modo, a forma verbal correspondente a Passai, no singular, é ~passeu.
(C) A conjunção e (em e a vossa obro) adíta duas
ideias quê'expressam a mesma noção de finalidade da ação.
(D) Na frase para que eles os transmitam também aos
seus, os pronomes destacados remetem a três
referentes que não têm relação entre si.

Alternativa "c": correta -Conquanto equivale
a embora= concessão. Mesmo afastado de nós, Amir
revela-se igual a nós.
Alternativa "a" -Causal.
Alternativa "b" -Causal ou explicativa.
Alternativa "d" -Causal.
Alternativa "e" -Causal.
123. (Analista Judiciário - Execução de Mandados- TRF 1'" região/ 2006- FCC) "De quebra, a

publicação insinua que há dúvidas sobre a capacidade
do sistema de saúde cubano fazer frente a esse quadro".
A frase acima conservará a correção e o sentido caso
se substituam os elementos sublinhados, respectivamente, por
(A) Apesar disso- confrontar-se com esse quadro.
(B} Nâo obstante- enquadrar esse fato.

.•.
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{C) Além disso- enfrentar esse quadro.
(O) Ainda assim~ ficar face a face com esse quadro.

L~~gua
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Os relativos cujo e quem não admitem artigo, ou
seja, nunca haverá crase anteposta a eles.

(E) Por isso mesmo- enquadrar-se nisso.

Trecho para o item.
Alternativa "c": correta- Além disso e de queb~a indicam adição; fazer frente equivale a enfrentar.
!

Alternativa "a" -Concessão.
Alternativa "b" -Concessão.
Alternativa "d" -Concessão.
Alternativa "e" -Conclusão.

2.2.CESPE
Trecho para o item.

(. ..) Nós também temos um hardware e um
software. O hardware são os nervos do cérebro, os
neurônios, tudo aquilo que compõe o sistema nervoso. O software é constitufdo por uma série de programas que ficam gravados na memória. Do mesmo
jeito que nos computadores, ficam, na memória,

sfmbolos, entidades levíssimas,

(. ..) Dados esses pressupostos' teóricos,
estamos agora em condições de ofer'ecer uma
receita que garantirá àqueles que a segUirem à
risca saúde mental até o fim dos seus dias. Opte
por um software modesto. Evite as coisas belas
e comoventes. A beleza é perigosa para o hardware. Cuidado com a música. Brahms e Mah/er
são especialmente contraindicados. Quanto às
feituras, evite aquelas que fazem pensar. E, aos
domingos, não se esqueça dos programas de
auditório. Seguindo essa receita vo(l§ terá uma
vida tranquilo, embora banal. Mas, como você
cultivou a insensibilidade, você não perceberá o
quão banal ela é.
Você se aposentará, para, então, realizar os seus
sonhos. Infelizmente, entretanto, quando chegar tal
momento, você já terá esquecido como eles eram.

Rubem AlVes, Sobre o tempo e a eternidade.
Campinas: Papirus, 1996 (com adaptações).

"espirituais'~ sendo o

programa mais importante a linguagem. (.. .)
Rubem Alves. Sobre o tempo e o eternidade.
Campinas: Papirus, 7996 (com adaptações).
124. (CESPE - Analista - MPU/2013) A oração
subordinada reduzida de gerúndio "sendo o programa mais importante a linguagem" poderia ser
corretamente reescrita na seguinte forma de-oração
com conectar: onde o programa mais importante é
a linguagem.

125. (CESPE - Analista - MPU/2013) No período
iniciado pelo conectar ''Mas", o autor argumenta,
por meio de uma relação sintática não só de oposição, mas também de causa e efeito, que a lógica em
que se baseia a receita torna inócuo um dos efeitos
de seu uso, não se abstendo o autor, entretanto, de
apresentar, no último -período, o que, no contexto,
corresponderia ao efeito colateral do uso contínuo
da receita.

( ) Certo ( ) Errado

( ) Certo ( ) Errado

Errado- Poderia ser usado o pronome relativo
onde se estivesse retomando lugar e não é o caso.

Nem se trata de oração adjetiva para usar o relativo,
mas sim de uma oração adverbial causal.
Note: A escola onde fizemos a prova estava
lotada"' fizemos a prova na escola= lugar.
• Dica: fácil
O relativo onde retoma lugar e pode ser substituído por em que,· no(a) qual.
O relativo cujo concorda com o termo posterior
e indica posse dá termo anterior. Isso indica que sem
alterar a estrutura sintática não pode ser substituído
por outro Pronome relativo.

Certo- 1. Você terá uma vida tranquila, embora
banal. Mas não perceberá o quão banal ela é."' oposição; 2. Você cultivou a insensibilidade (causa), você
não perceberá o quão banal a vida é (consequência/
efeito).
Trecho para o item.
(.. ) Um computador pode enlouquecer por
defeitos no hardware ou no software. Nós também. Quando o nosso hardware fica louco, são
chamados psiquiatras e neurologistas, que virão,
com suas poções químicos e bisturis, consertar o
que se estragou. Entretanto, quando o problema
está no software, poções e bisturis não funcionam. Não se conserta um programa com chave

Período composto
de fenda, porque o software é feito de símbolos, e
somente símbolos podem entrar nele. Assim, para
se lidar com o software, há que se fazer uso dos
símbolos. Por isso, quem trata das perturbações
do software humano nunca se vale de recursos
físicos para tal. Suas ferramentas são palavras,
e podem ser de poetas, humoristas, palhaços,
escritores, gurus, amigos e até mesmo de psicanalistas. (...)

Rubem Alves. Sobre o tempo e a eternidade.
Campinas: Papirus, 1996 (com adaptações).
126. {CESPE- Analista- MPU/2013) O trecho "que
virá o, com suas poções químicas e bisturis, consertar
o que se estragou" especifica o instrumental utilizado no tratamento e, portanto, restringe as categorias de profissionais que devem prestar assistência às
pessoas cujo hardware ficou louco.
( ) Certo ( ) Errado

Errado - Não restringe as categorias de profissionais pelo simples fato de ter sido utilizado sinal
de pontuação e haver pronome relativo. Ocorre
explicação e não restrição. Temos uma oração (possui verbo) subordinada adjetiva (pronome relativo)
explicativa {possui pontuação).

Trecho para o item.
(. ..) A primeira concebe a missão institucional
das pofícias em termos bélicos, atribuindo-lhes o
papel de combater os criminosos, que são convertidos em inimigos internos. A política de segurança é,
então, formulada como estratégia de guerra, e, na
guerra, medidas excepcionais se justificam. Instaura-se, adotando-se essa concepção, uma política
de segurança de emergência e um direito penal
do inimigo. Esse modelo é reminiscente do regime
militar e, há décadas, tem sido naturalizado, não
obstante sua incompatibilidade com a ordem
constitucional brasileira. (...)

Cláudio Pereira de Souza Neto. A segurança pública na Constituição Federal de 1988:
conceituação constitucionalmente adequada,
competências federativas e órgãos de execução das políticas. Internet: <www.oab.org.
~>(com adaptações).
127. (CESPE - Delegado de Polícia - BA/2013) A
expre:>são "não obstante" poderia ser corretamente
substituída por apesar de ou por embora, semprejuízo para a ideia original do período.
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( ) Certo ( } Errado

Errado- .Essa questão gerou tanta polêmica! O
erro (simples) está na continuidade da oração ao efetuar a troca da expressão. Vejamos:

' militar e
Esse modelo é reminiscente do regillne
tem sido naturalizado, não obstante sua incompati~
bi!idade coma ordem constitucional brasileira.
Por apesar de: certo = Esse modelo é reminiscente do regime militar e tem sido naturalizado,
apesar de sua incompatibilidade com a ordem constitucional brasileira.
Por embora, fica incoerente o trecho: Esse
modelo é reminiscente do regime militar e tem sido
naturalizado, embora sua incompatibilidade com
a ordem constitucional brasileira. Percebeu? Falta
algo, uma informação, como embora (exista} incompatibilidade. Fácil assim.
liJo- Dica: Não obstante é uma locução conjuntiva cujo significado se refere a uma situação de
oposição a uma outra ideia apresentada, mas que
não impede sua concretização. É sinônimo de "ape·
sar de", "conquanto", "contudo", "a despeito de",
"nada obstante".

Habitualmente utiliza-se "não obstante" para
expressar que determinada situação aconteceu de
forma contrária daquela que se esperava; algo que
deveria ter acontecido de um modo, mas que por
algum motivo aconteceu de outro.
A locução "não obstante" faz parte das conjunções com valor adversativo ou concessivo e tem o
mesmo sentido de "mas", "porém", "todavia", "entretanto", etc. A sua identificação muitas vezes é feita
de acordo com o contexto em que a locução é utilizada.
"lnobstante" tem o mesmo significado de "não
t um termo muito usado em textos jurídicos.*
obstante~.

*Fonte: http://www.siqnificados.com.br/

Trecho para o item.
.) A primeira concebe a missão institucional das
polícias em termos bélicos, atribuindo-lhes o papel
de combateras criminosos, que são convertidos em
inimigos internos.(...)

.aáudio Pereira de Souza Neto. A segurança
pública na Constituição Federal de 1988: con·
ceituação constitucionalmente adequada, competências federativas e órgãos de execução das
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políticas. Internet: <www.oab.org.br>(com
tações).

adap~

128. (CESPE- Delegado de Polícia - BAI2013) O
emprego da vírgula logo após "criminosos" justifica-se por isolar oração de caráter explicativo.
( ) Certo { ) Errado

Certo - Há pronome relativo, pois o que pode
ser substituído por os quais. A oração é adjetiva;
possui pontuação: é explicativa.
Fixando:
adjetiva (pronome relativo) explicativa
pontuação;

com

adjetiva (pronome relativo) restritiva = sem pontuação.
Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
(... ) No Panamá, por exemplo, o número é de
15,3 promotores para cada cem mil habitantes; na
Guatemala, de 6,9; no Paraguai, de 5,9; na Boffvia,
de 4,5. Em situação semelhante ou ainda mais
crftica do que o Brasil, estão, por exemplo, o Peru,
com 3,0; a Argentina, com 2,9; e, por fim, o Equador, com a mais baixa relação: 2,4. correto dizer
que há nações proporcionalmente com menos
promotores que o Brasil. No entanto, as atribuições
do Ministério Público brasileiro são muito mais
extensas do que as dos Ministérios Públicos desses
países. (Maria Tereza Sadek A construção de um
novo Ministério Público resolutivo. Internet: https:/1
aplicacao.mp.mg.gov.br, com adaptações).

t

129. (CESPE -Analista do MPU/2013} Seriam mantidas a coerência e a correção gramatical do texto
se, feitos os devidos ajustes nas iniciais maiúsculas e
minúsculas, o período "É correto (... ) o Brasil" fosse
iniciado com um vocábulo de valor conclusivo, como
fogo, por conseguinte, assim ou porquanto, seguido de
vírgula.
) Certo ( ) Errado

Errado - Opa! "PeguinhaN comum de CESPE.
Entre as conjunções, inserem uma que não indica
a mesma circunstância. Logo, por conseguinte e
assim indicam conclusão; porquanto pode indicar,
também, explicação. Exemplo: Cancelou o encontro,
porquanto teve de viajar.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
(... ) Essa blasfêmia contra a razão e a fé, contra a civilização e a humanidade, é a filosofia da
miséria; executada, não faria senão inaugurar a
organização da miséria. Se a sociedade não pode
igualar os que a natureza criou desiguais, cada
um, nos limites da sua energia moral, no entanto,
pode reagir sobre as desigualdades nativas, pela
educação, atividade e perseverança. Tal a misséio do trabalho. (.. .) (Ruy Bat"bosa. Oração aos
moços. Internet: http://home.comcast.net, com
adaptações).

130. (CESPE- Analista do MPU/2013) Não haveria
ptejufzo para o sentido original nem para a correção
gramatical do texto caso se inserisse quando ou se
for imediatamente antes de "executada".
( ) Certo ( ) Errado

Errado- Sem voltar ao trecho, chega-se à resposta. Pensando rápido: quando indica tempo e se
indica condição. Se as conjunções são diferentes,
não podemos inserir uma ou outra. Aprofundando:
1. Tempo= quando for executada, não fará senão
inaugurar a organização; 2. Condição= se for executada, não fará senão inaugurar a organização.
.,_Dica- A conjunção se pode ser usada em. verbos no futuro do subjuntivo ou no pretérito imperfeito do subjuntivo: se for, se fosse; se estudar,.se
·
estudasse.
Atenção! Julgue o item relativo a ideias
e aspectos linguísticos do trecho.
(...)

Um requisito básico para que o crescimento
econômico dos pafses se traduza em menos
pobreza e maior bem-estar ejustiça social é melhorar as condições de vida das mulheres, dos negros
e de outros grupos discriminados da sociedade;
outro é aumentar sua possibilidade de acesso a
empregos capazes de garantir uma vida digna
para si próprios e para suas famflias. A pobreza
estó diretamente relacionada aos níveis e padrões
de emprego, assim como às desigualdades e à discriminação existentes na sociedade. Além disso,
as diferentes formas de discriminação estão fortemente associadas aos fenômenos de exclusão
social que dão origem à pobreza e são responsáveis pelos diversos tipos de vulnerabilidade e pela
criação de barreiras adicionais que impedem as

i
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pessoas e grupos discriminados de superar situações de pobreza.() (Internet: www.oit.org.br, com
adaptações).

131. (CESPE -Analista Judiciário- Administrativa - TRT 10/2013) Sem prejuízo para a coerência
e a correção gramatkal do texto, o período ~ "A
pobreza estái diretamente relacionada (...)"- poderia ser introdÚzido, feita a devida adaptação de maiúscula e minúscula, da seguinte forma: Não obstante,
a pobreza está diretamente relacionada(. ..)
( ) Certo t ) Errado

Errado - Ao inserir não obstante, o período
passa a ter ideia de oposição, ou seja, ocorre prejuízo
para a coerência {sentido).
Com relação às ideias e estruturas linguísticas
do trecho, julgue os próximos itens.
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Com relação aos sentidos e a
aspectos lingufsticos do trecho,
julgue o item que s_e segue.
Como afirma Foucault, a verdade jurfdica é
uma relação construída a partir de um paradigma
de poder social que manipula o instrumental legal,
de um poder-saber que estrutura discursos de
dominação. Assim, não basta proteger o cidadão
do poder com o simples contraditório processual
e a ampla defesa, abstratamente asseguradas na
Constituição. (... ) (Newton de Oliveira Lima. Um
valor discursivo e político. In~ Revista Jus Vigilantíbus. lntemet: <http://jusvi.com>, com adaptações).
133. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária
- CNJ/2013) As orações "que manipula o instrumen~
tal legal" e "que estrutura discursos de dominação"
têm sentido restritivo, isto é, especificam os termos a
que se referem- "poder social" e "poder-saber", respectivamente.
{ ) Certo ( ) Errado

A discriminação, como um componente indissociável do relacionamento entre os seres humanos, reveste-se inegavelmente de uma roupagem
competitiva. Afinal, discriminar nada mais é do
que tentar reduziras perspectivas de uns em beneficio de outros. Quanto mais intensa a discriminação e mais poderosos os mecanismos inerciais que
impedem o seu combate, mais ampla é a c/ivagem
entre discriminador e discriminado. Dessa lógica
resulta, inevitavelmente, qUe aos esforços de uns
em prol da concretização da igupldade se contraponham os interesses de outros na manutenção
do status quo. (...)(Joaquim Barbosa B. Gomes.
As ações afirmativas e os processos de promoção
da igualdade efetiva. In: AJUFE (Org.). Semindrio
internacional: as minorias e o direito. 1. 0 ed. 2003,
p. 9l..o?, com adaptações).

132. (CESPE -Analista Judiciário - Area Judiciária - CNJ/2013) Sem prejuízo para a coerênda e
a correção gramatical, os dois primeiros períodos
do texto poderiam ser condensados no seguinte
período: A discriminação, elemento indissociável
do relacionamento entre seres humanos, reveste-se inegavelmente de uma roupagem competitiva, porquanto corresponde a uma tentativa de se
reduzirem as perspectivas de uns em benefício de
outros.
~

( ) Cer$_<;> { ) Errado

Certo - Apenas se uniram os dois perfodo_s
empregando uma conjunção coordenativa expliCativa.

Certo - Têm sentido restritivo e em ambas é
usado que como pronome relativo {sem pontuação):
orações subordinadas adjetivas restritivas.

Com relação ao sentido e aos aspectos
linguísticos do trecho abaixo,
julgue os itens subsequentes.

Colonialismo
(...)

A França foi a pioneira na dominação do continente africano. A Inglaterra, no entanto, consagrada como grande potência marítima desde a
queda de Napoleão, rapidamente assumiu a liderança da colonizaÇão.
Alemanha, Itália, Espanha, Portugal e Bélgica
também empreenderam dreas de dominação no
continente. Chegaram a estabelecer regras de partilha paro a ocupação de novas territórios na costa ocidental africana a partir de meados da década de 80
doséculoX{X, por meia da resolução firmada entre os
pafses europeus durante a Conferência de Berlim.
Na Asia, a Inglaterra adotou uma política
empenhada na conquista da fndia, que passou
ao seu domfnio após a Guerra dos Cipaios (18571858). Como garantiam o domfnio sobre a fndia, os
ingleses não se opuserom à penetração francesa na
Asia, particularmente no território da Indochina.'
Embora o Leste Asidtico tenha se mantido independente, a China (com a Primeira Guerra do Ópio,

•,.
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de 1839 a 1842) e o Japão (com a ameaça naval do
Comodoro Perry, em 1854) foram obrigados a abrir

momento em que eles tiraram o título e só serão atualizados caso ocorra uma revisão do cadastro.

seus portos aos europeus, dando~lhes diversas van-

~-~----·--

tagens comerciais. Às vésperas da Primeira Guerra

•

-

-

-···---"~-~--·-'"·-----~------

Mundial, a China se via imersa em uma crise política. Vários territórios asiáticos e africanos sofriam
influênc~·a inglesa e francesa, e a Coreia havia sido

bem que ou por ainda que não alteraria o. sentido
do texto nem prejudicaría a sua correção gramatical.

anexadÓ pelo Japão em 1910 -país que, a partir
dos anos 30 do século XX, aumentou consideravel-

,..)

-----

136. {UNB/CESPE - Poder Judiciário - TRE I
ES/2012) A substituição da locução "já que" por se

{ ) Certo ( ) Errado

mente seu poder sobre o continente.(... ) (Internet:
http:l/acervo.estadao.com.br, com adaptações).
134. (CESPE - Delegado de Polícia - AL/ 2012) A
conjunção "Embora", em "Eml;lora o Leste Asiático

tenha se mantido independente", poderia ser corretamente substituída por Apesar de, feitas as devidas
alterações na forma verbal "tenha".
( ) Certo ( ) Errado

Certo- Sim, embora e apesar de indicam concessâo, ou ideias opostas. Fazendo a alteração do verbo,
torna-se, também, correta.
Atenção! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
linguísticas e das i_deias do trecho.
Fundada por Ptolomeu Fifadelfo, no infcio do
século 111 a.C., a biblioteca de Afexandria repre~
senta uma epígrafe perfeita para o discussão sobre
a materialidade da comunicação. As escavações
para a focalização da biblioteca, (... )
(... ) eles, na verdade, procuravam uma biblioteca estruturada para colecionar livros e não rolos.
(... ) (fn: João C de C Rocha (Org.). Interseções: a
materialidade da comunicação. Rio de Janeiro:
!mago; EOUERJ, 1998, p. 12, 14-15, com adaptações)

135. (CESPE-AnalistaJudiciário- Area Judiciária
- STJ/2012) A preposição "para", em "para a discussão" e em "para colecionar livros" introduz expressão
que exprime finalidade.

( ) Certo ( ) Errado

Alternativa "e": correta- A locução conjuntiva
já que possui valor de-causa; se bem que e ainda que
possuem valor concessivo, de oposição. O sentido do
texto é prejudicado.
Atenção! Julgue o item subsequente, acerca dos
sentidos e da organização das ideias do trecho.
Os dados de escolaridade do TSE são uma estimativa, Já que (oram fornecidos pelos eleitores no
momento em que eles tiraram o título e só serão atualizados caso ocorra. uma revisão do cadastro. No
entanto, há boas notrcias: o percentual de eleitores
que nunca frequentaram a escola caiu de 23,5%, na
eleição presidencial de 2006, para 20,5% na de 2010,
ou seja, além da ampliação da participação da sociedade na escolha dos governantes a cada novo pleito,
a qualidade do eleitor tem melhorado, o que significa
um voto mais qualificado, visto que o voto das pessoas
com menos escolaridade tende a ser menos ideológico
e mais personalista.
137_ {UNB/CESPE - Poder Judiciário - TRE I
ES/2012) A oração "visto que o voto( ...) mais personalista" constitui uma justificativa para a "ampliação
da participação da sociedade na escolha dos governantes".

( ) Certo ( ) Errado

Errado- Questão de conjunção e coesão textual.
Por que o voto das pessoas com menos escolaridade
tende a ser menor? Porque a qualidade do eleitor tem
melhorado, o que significa um voto mais qualificado.
Não há relação de causa com a ampliação da participação da sociedade na escolha dos governantes.

Certo- Em ambos os casos "para" exprime para
"qual finalidade".
Atenção! Julgue o item subsequente, acerca dos
sentidos e da organização das ideias do trecho.
Os dados de escolaridade do TSE são uma esti~
motiva, já Que foram fornecidos pelos eleitores no

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir,
Bandos de homens armados perpetram anualmente 450 roubos a bancos e carros4ortes·no Brasil.
Tais episódios põem em risco a vida de clientes, agen-
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tes de segurança e policiais, ~o prejuízo financeiro

é relativamente pequeno para as instituições. Para os
bancos, a maior ameaça estó embutida nos serviços
prestados pela Internet ou por outros meios eletrónicos.
() (André Vargas. Assa/to.com.br, In: Veja, 24/11/2010,
com adaptações).

138. (CESPE - Delegado de Polícia - ES/ 2011) A
conjunção "mas" poderia ser substituída, no texto,
sem afetar o sentido ou a correção gramatical deste,
por todavia ou por entretanto.
( ) Certo ( ) Errado

Certo- A conjunção mas é coordenada adversativa, como todavia e entretanto.
... Dica- Conjunções coordenadas
1) Aditivas: e, nem(""' e não), não só ... mas também,
não só .. como também, bem como, não só ...
mas ainda.
2) Adversativas: mas, porém, contudo, todavia,
entretanto, no entanto, não obstante.
3) Alternativas: ou, ou ... ou, ora, já ...já, quer... quer,
seja .. seja, talvez ...talvez.
4) Conclusivas: logo, pois {logo), portanto, por conseguinte, por isso, assim.
5) Explicativas: que, porque, pois (porque), porquanto.

--···----

----

139. {CESPE - Analista Processual - MPU/2010)
Consid.erando a organização das ldeias e estruturas
linguísticas do trecho, julgue o seguinte item.
(... ) Pode-se dizer que o caminho da inovação é
um percurso de difícil travessia para a maioria das instituições. Inovar significa transformar os pontos frágeis
de um empreendimento em uma realidade duradoura
e lucrativa. A inovação estimula a comercialização de
produtos ou serViços e também permite avanços importantes para toda a sociedade. (... ) (Lufs Afonso Bermúdez, O fermento tecnológico. In: Darcy. Revista de jornalismo cientifico e cultural da Universidade de Brasília,
novembro e dezembro de 2009, p, 37, com adaptações).

O período sintático iniciado por ~Inovar significa"
estabelece, com o período anterior, relação semântica que admite ser explicitada pela expressão Por
conseguinte, escrevendo-se: Por conseguinte, inovar
significa( ...).
( ) Certo ( } Errado

Errado - A relação entre os dois períodos é de
causa, cabendo já que e não por conseguinte, que
indica consequência.

... Dica- Já que você estuda, será aprovado.
Porquê?
A oração em que fazemos esta pergunta indica
consequência.
A resposta (porque você estuda) é a causa.

-------------------------,

140. (CESPE- Analista Processual- MPU/2010) A
respeito da organização das estruturas linguísticas e
da:; ldeias do trecho, julgue o item a seguir.

(... ) O imaginário, acionado pela imaginação
individual, é pluriespacial e, na interação social, constrói a memória, a história museológica. Mesmo que
possamos pensar que estereótipos são resultado de
matrizes, a cultura é dinâmica, porquanto símbolos e
estereótipos são olhados e ressignificados em determinado instante social. (Oina Maria Martins Ferreira. Não
pense, veja. São Paulo: Fapesp&Annablume, p. 62, com
adaptações).

Preservam-se as relações argUmentativas do
texto bem como sua correção gramatical, caso se
inicie o último período por Ainda, em lugar de
"Mesmo".
{ ) Certo ( ) Errado

Certo- Ainda e mesmo são advérbios com funções análogas e mesmo valor adverbial no sentido
de ainda que, mesmo que, portanto o advérbio ainda
pode ser substituído pe!o advérbio mesmo.
Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do texto, julgue os itens a seguir.
A desiguafdade e a sustentabilidade estão diretamente ligadas aos desequilíbrios na inclusão das pessoas nos processos produtivos. A mão de obra, a nossa
imensa capacidade ociosa de produção, mais parece
um problema do que uma oportunidade. O fato essenciaf para nós é que o modelo atua/subutilizo a metade
das capacidades produtivas do país. Evoluir para formas alternativas de organização toma-se simplesmente necessário.
Assim, o drama da desigualdade não constitui apenas um problema de distribuição mais iusta da renda
e da riqueza: envolve a inclusão produtiva digna da
maioria da população desempregada, subempreqada,
ou encurralada nos diversos tipos de atividades informais. Um PfB que cresce mas não inclui as populações
não _é sustentável.
-No dmbito global, esse é um problema que atinge
quase dois terços da população mundial a quem se
trava o acesso ao financiamento, às tecnologias, ao
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Uma variação do Falso Entendido é o sujeito
que sempre parece saber mais do que ele pode
dizer. A conversa é sobre política, os boatos cruzam
os ares, mas ele mantém um discreto silêncio. Até
que alguém pede a sua opinião e ele pensa muito
antes de se decidir a responder:
- Há muito mais coisa por trás disso do que
vocês pensam
I
Ou então, e estb é mortal:
- Não é tão simples assim

..

( .)

(Luis Fernando Verissimo. As mentiras que os
homens contam. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000,
com adaptações).

'"'
IV. (certo)- a expressão "ciclo refratário" é exemplo
de nonsense (dito popular sem sentido), o personagem "Falso Entendido" usa para disfarçar
seu desconhecimento de causa e confundir seu
interlocutor, a quem considera leigo;
V.

(certo)- a fala do "Falso Entendido" "É difícil conversar com leigos" mostra qUe ele não se considera um leigo e, sim, seu interlocutor.

146. (CESPE - Delegado de Polícia - RN/ 2008)
Assinale a opção em que a reescritura proposta mantém o sentido e a correção gramatical do período "A
conversa é sobre política, os boatos cruzam os ares,
mas ele mantém um discreto silêncio".
{A) Embora a conversa é sobre política e os boatos
cruzam os ares, ele mantém um discreto silêncio.

145. (CESPE - Delegado de Polída - RN/ 2008)
Com base no texto, jUlgue os itens a seguir.

{8) A conversa é sobre política e os boatos cruzam os
ares, apesar de ele manter um discreto silêncio.

I.

A substituição de "nem" por sequer não altera
essencialmente o significado do texto nem prejudica a sua correção gramaticaL

(C} A conversa é sobre política mas ele mantém um
discreto silêncio, embora os boatos cruzam os ares.

11.

A oração "que entende de mercado de capitais ... " é uma oração restritiva e restringe a referência de "Matias''.

111. No texto, o sentido de "Francamente, não" é o
mesmo de Não entendo de maneira franca.
IV. A expressão "ciclo refratário" é um exemplo de
nonsense usado pelo "Falso Entendido".
V.

Pela leitura de "É difícil conversar com leigos",
conclui-se que o "Falso Entendido" não se considera um leigo.
A quantidade de itens certos é igual a

!AI 1.
(B) 2.

(C) 3.

!DI 4.
(E) 5.

Alternativa "c": correta.
L

11.

(certo) -a conjunção aditiva nem pode normalmente ser substituída pelo advérbio sequer no
texto, pois se equivalem: nem mesmo.

(er~ado)

- a oração "que entende de mercado
de capitais ... " é adjetiva explicativa e coloca
em destaque uma característica atribuída a um
elemento já identificado na oração anterior:
Matias.

111. {errado} - ~Francamente, não." - francamente
- advérbio de modo = em que há sinceridade,
honestidade:- Honestamente, não.

{D} A conversa é sobre política e, embora ele mantenha um discreto silêncio, os boatos cruzam os ares.
(E} Apesar de a conversa ser sobre política e de os
boatos cruzarem os ares, ele mantém um discreto silêncio.

Alternativa "e": correta- A conjunção subordinativa concessiva "apesar de", no início da primeira
oração acrescenta ideia de contraste quanto às orações coordenadas seguintes, mantendo, na reescritura, o sentido e a correção gramatical do período
proposto na assertiva.
Alternativa "a" -a conjunção subordinativa
concessiva "embora" que inicia a primeira oração,
nesta reescritura, levaria as formas verbais da primeira e da segunda oração para o presente do subjuntivo: "seja" e "cruzem~; o sentido do período e a
correção gramatical ficam prejudicados.
Alternativa "b" -o período está prejudicado,
nesta reescritura, tanto no sentido quanto na correção gramatical, pois sendo a terceira oração uma
coordenada, não caberia ai, a conjunção subordinativa "apesar de".
Alternativa "c" -a terceira oração está erradamente colocada e não cabe aí a conjunção subordi~
nativa concessiva "embora", pois é uma oração coordenada.
Alternativa "d" -a conjunção subordinativa concessiva "embora" está mal colocada na segunda oração, mudando o sentido do período: "ele mantém um
discreto silêncio" apesar de "a conversa ser sobre polí~'
tica e de os boatos cruzarem os ares". No texto, o con-

...•
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traste não se dá em "os boatos cruzarem os ares", mas
sim no fato de ele manteHe em silêncio, apesar de.

Atenção! O trecho

refere~se

à questão seguinte.

O poema nasce do espanto, e o espanto
decorre do incoimpreensível. Vou contar uma his~

•

tório: um dia, estava vendo televisão e o telefone
tocou. Mal me ergui para atendê-lo, o fêmur de
uma das minhas pernas roçou o osso da bacia.
Algo do tipo já acontecera antes? Com certeza.
Entretanto, naquela ocasião, o atrito dos ossos me
espantou. Uma ocorrência explicável, de súbito,
ganhou contornos inexplicáveis. () (Ferreira Gu!lar.
Bravo, mar./2009, com adaptações).

identidade e as lutas pela afirmação e manutenção
das identidades nacionais e étnicas. Mesmo que o
passado que as identidades atuais reconstroem
seja, sempre, apenas imaginado, efe--proporciooa
alguma certeza em um clima que é de mudança,
fluidez e crescente incerteza. ()
Tomaz Tadeu da Silva (Org.). Stuàrt Ha/1 e
Kathryn Woodward. Identidade e diferença - A
perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes,
2004, p. 24-5, com adaptações).

148. (CESPE- Delegado de Polícia- PBI 2008) Preservam-se a correçãó gramatical do texto e a coerência de sua argumentação ao se substituir, no início
do segundo período, o conectivo ''Mesmo que" por
(A) Sendo que.

147. {CESPE - Delegado de Polícia - RN/ 2008)
O sentido._geral do texto estaria preservado se, em

lugar de "l!m dia, estava vendo televisão e o telefone
tocou", estivesse
(A) certo dia, enquanto o telefone tocava, eu via
televisão.

(8) Ainda que.
{C) Apesar de.
{0) Embora.
(E) Visto que.

(8) um dia, quando o telefone tocava, eu via televisão.
(C) um dia, quando eu estava vendo televisão, o
telefone tocou.
(D) um dia, o telefone tocou e eu vi televisão.
(E) eu estava vendo televisão; certo dia, o telefone
tocou.

Alternativa "c": correta- o advérbio temporal
"quando" exprime o momento e a circunstância em
que o fato ocorreu e preservaria o sentido geral do
texto se "Um dia, estava vendo televisão e o telefone tocou" fosse substituído por Um dia, quando eu
estava vendo televisão, o telefone tocou.
Alternativa "a" -a mudança de circunstâncias e
a mudança dos tempos verbais prejudicam o sentido
geral do texto.
Alternativa "b" -Altera o tempo.
Alternativa "d" - o sentido geral do texto fica
prejudicado, pois a colocação inversa das orações
muda as circunstâncias e o tempo verbal no pretérito
perfeito dá a ideia de fato consumado.
Alternativa "e" -não se justifica, aí, a pausa feita
pela colocação do 'ponto e vírgula.
Atenção! O trechO refere-se à questão posterior.
As mudanças e transformações globais nas
estruturas políticas e econômicas no mundo contemporâneo colocam em relevo as questões de

Alternativa "b": correta- Ainda que- A substituição do conectivo mesmo que por ainda que não
altera a correção gramatical do texto nem a coerência de sua argumentação, pois ambos exercem
função subordinativa concessiva, ligando a ideia do
segundo período à ideia do primeiro período.
Alternativa "a" -Sendo que - conectivo indicando consequência; altera tanto a correção gramatical do texto quanto a coerência da argumentação.
Alternativa "c" -Apesar de - prejudica a correção gramatical comprometendo a forma verba!
"seja". Com o conectivo apesar de a forma verbal iria
para "ser".
Alternativa "d" -Embora indica concessão, mas
não haveria correção gramatical.
Alternativa "e" -Visto que -locução conjuntiva
Subordinativa causal: muda a coerência da argumentação que é concessiva e compromete a correção
gramatical, pois a forma verbal "seja" fica incorreta:
Visto que ... é.

Atenção! O texto refere-se à questão posterior.
As mudanças na economia global têm produzido uma dispersão das demandas ao redor do
mundo. Isso ocorre não apenas em termos de bens
e serviços, mas também de mercados de trabalho.
A migração dos trabalhadores não é, obviamente,
nova, mas a globa/ização está estreitamente associada à aceleração da migração. Ea migração pro-
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duz identidades plurais, mas também identidades
contestadaS, em um processo que é caracterizado
por grandes desigualdades em termos de desenvolvimento. Nesse processo, o fator de expulsão dos
países pobres é mais forte que o fator de atração
das sociedades pós-industriais e tecnologicamente
avançadas. (Tomaz Tadeu da Silva (Org.). Stuart.
Half e Kathryn Woodward. Identidade e diferença
- A perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis:
Vozes, 2004, p. 24-5, com adaptações).

149. (CESPE- Delegado de Polícia- PB/2008) Assinale a opção correspondente à relação de causa e
efeito que se depreende da argumentação do texto.

(A) A migração dos trabalhadores tem como causa a
aceleração dos movimentos de globalização.
(8) A formação de identidades plurais provoca mais
resistência dos trabalhadores às mudanças na
economia global.
(C)

A migração gera desigualdade de desenvolvimento e confronto entre países pobres e ricos.

(D) A dispersão das demandas ao redor do mundo
acelera a migração e a constituição de identidades plurais.
(E) A atração que sociedades tecnologicamente
avançadas exercem sobre os migrantes acarreta
a expulsão de trabalhadores dos países pobres.

Alternativa "d": correta. A desordenada procura Por outros paises produz no mundo todo
grande· variação de identidades, pois pessoas das
mais diversas origens se deslocam em busca de trabalho ou de mudança de vida, acelerando, assim, a
migração constituída de identidades plurais.
Alternativa "a" -Não é a globalização que ocasiona a migração dos trabalhadores e, sim a aceleração da migração é que fortalece os movimentos da
globalização.
Alternativa "b" -os trabalhadores se deslocam
de seus países (geralmente os mais pobres), atraídos para países mais desenvolvidos, onde ocorrem
mudanças da economia global, e, a pobreza mais o
instinto de sobrevivência são mais fortes que a atração pelo avanço da economia em pafses mais desenvolvidos que o país de sua origem.
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dade social, o que ocasiona a busca por melhores
condições de vida.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
(...)

Segundo o juiz, as medidas que tomou são
previstas pela Lei de Execução Penal e objetivam
acabar com a violação dos direitos humanos da
população carcerária e "abrir o debate a respeito
da regionalização dos presídios". Ele ofega que
muitos presos das penitenciárias da região são
de famílias pobres da Grande São Paulo, que não
dispõem de condições financeiras para visitá~los
semanalmente, o que prejudica o trabalho de ree~
ducação e de ressociafização.
Sua sentença foi muito elogiada. Contudo,

o governo estaduaf anunciou que irá recorrer ao
Tribunal de Justiça, sob a alegação de que, se os
estabelecimentos penais não puderem receber
mais presos, os juízes das varas de execuções não
poderão julgar réus acusados de crimes violentos,
como homicídio, latrocínio, sequestro ou estupro.
( J(Estado de S. Paulo, 13/1/2008, p. A3, com adaptações)

150. (CESPE- Delegado de Polícia- AC/2008) O
emprego da conjunção "Contudo" estabelece uma
relação de causa e efeito entre as orações.

( ) Certo ( ) Errado

Errado - A conjunção contudo estabelece uma
relação adversativa entre as orações, ligando ideias
em contraste: sua sentença foi muito elogiada x o
governo estadual anunciou que irá recorrer ao tribunal de justiça.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.

Alternativa "c" -A desigualdade de desenvolvimento e o confronto entre países pobres e ricos é
que geradores da migração.

Falara com voz sincera, exaltando a beleza da
paisagem e revelando que, se dependesse só dele,
passaria o resto da vida ali, morreria na varanda,
abraçado à visão do rio e da floresta. Era isso o que
mais queria, se Alicia estivesse ao seu lado.

Alternativa "e"-"... o fator de expulsão dos pafses pobres é mais forte que o fator de atração" que
as sociedades tecnologicamente avançadas exercem
sobre os migrantes, Esse fator mais forte é a desiguai-

Agora, ao vê-lo assim, suado e nervoso,
mudando de lugar o tempo todo e murmurando
palavras que me escapavam, temia que me abordasse para conversar sobre o filho. () (Milton
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Hatoum. Cinzas do Norte. São Paulo: Companhia
da Letras,2005, p. 86-l

151. (CESPE- Delegado de Polícia- AC/ 2008)
As orações use dependesse só dele" e use Alicia estivesse ao seu lado" estabelecem circunstância de
condição em relação às orações às quais se subordinam.

{ ) Certo ( ) Errado

Certo- Se dependesse só dele"' oração subordinada adverbial condicional: a conjunção subordinativa se estabelece circunstância de condição em
relação às orações subsequentes: passaria o resto da
vida ali f morreria na varanda abraçado à visãc do rio
e da floresta.
)>

Se Alicia estivesse ao lado = oração subordinada
adverbial condicional: a conjunção se estabelece
circunstância de condição em relação às anteriores: Era isso f o que mais queria.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
(.)
Agora, ao vê-lo assim, suado e nervoso, mudando de lugar o tempo todo e murmurando palavras que me escapavam, temia que me abordasse
para conversar sobre o filho. Não parecia estar no
iate, e sim em sua casa, em Manaus: sentado, pernas e pés juntos, tronco ereto, a cabeça oscilando,
como se fizesse um não em câmera lenta. Despertava como quem leva um susto, ia lavar o rosto e
retomava sua ronda, que me deixava mareado. Eu
esperava o fim da tarde com ansiedade; mal escurecia, entrava no camarote para ler, mas ficava
pensando nos dois: Mundo e seu pai. Quando não
conseguia dormir, subia ao convés e via o vulto sentado na popa, o focinho de Fogo no colo; )ano não
se voltava. (Milton Hatoum. Cinzas do Norte. São
Paulo: Companhia da Letras, 2005, p. 86-l

152. (CESPE- Delegado de Polícia - AC/2008) A
oração ~como se fizesse um não em câmera lenta"
expressa uma comparação estabelecida pelo narrador.
( ) Certo ( ) Errado

Certo - Na oração citada há uma comparação
estabelecida pelo narrador e é explicada pela conjunção comparativa como que a inicia.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
Na sociedade moderna, ao inverso das anterio~
res, não há fronteiras, não hó exterioridade. Todos
os conflitos são resolvidos ou são passfveis de soluções internas. Com 4 o surgimento do espaço da
igualdade e do Estado-nação, foram implementados mecanismos internos de resolução de conflitos.
O sistema capitalista, na medida em que se implantou, por sua vocação natural à mundialização,
dirimiu a noção de exterioridade. Quando os escravos rebelavam-se no Brasil colônia, só havia uma
possibilidade de vitória: a criação de quilombos, as
organizações exteriores à sodedade co/onial-escravagista. () (Efimar Pinheiro do Nascimento. In:
No meio da rua - nômades, excluídos e viradores.
Mareei Bursztyn (Org.). Rio de Janeiro: Garamond,
2000, p. 122-3, com adaptações).

153. (CESPE - Delegado de Polícia - .T0/2008) A
expressão "por sua vocação natural à mundialização", que exprime causa, poderia corretamente ser
substituída por devido sua aptidão à globalização.
( ) Certo ( ) Errado

Errado - A expressão por SUÇI vocação exprime
causa""' por causa de sua tendência à mundialização.
A expressão devido sua aptidão é consequência =de
sua aptidão (habilidade).

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do texto, julgue o item a seguir.
(...)

Cria-se, dessa forma, um paradoxo na sociedade moderna, pois o excluído sempre está dentro,
na medida em que não existe mais o estar fora.
Sempre está envolvido no processo de produção-consumo. Sempre ocupa um desses lugares, senão
os dois. Os catadores de papel ou lixo em geral, por
exemplo, estão inseridos no processo produtivo,
ocupando a base de uma hierarquia de negócios,
cujo ápice é ocupado por indivíduos ricos que se
apropriam dos valores produzidos na base. () E/imar Pinheiro do Nascimento. In: No meio da (rua
-nômades, exclufdos e viradores. Mareei Bursztyn
(Org.). Rio de Janeiro: Garamond, 2000, p. 122-3,
com adaptações).

154. (CESPE - Delegado de Polícia - TO/ 2008)
Sem prejuízo para a coerência textual, a locução "na
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medida em quen poderia ser substituída por visto
que.

( ) Certo { ) Errado

Nesse caso, o ponto final que encerra o primeiro
desses períodos deveria ser retirado e o termo ~Ela"
deveria ser escrito com letra minúscula.
( ) Certo { ) Errado

Certo - Na medida em que e visto que indicam
causa: por que o excluído sempre está dentro? Porque não existe mais o estarfor!1.
.... Dica- À medida que: proporcionalidade.

Certo- Passaria a ser um só período composto
com uma oração subordinada. Não caberia maiúscula então .

Com referência às ideias e às estruturas
linguísticas do trecho, julgue o item a seguir.

Em relação às ideias e às estruturas linguísticas
do trecho, julgue o item a seguir.

Hoje o sistema isola, atomiza o indivíduo. Por
isso seria importante pensar as novas formas de
comunicaçóo. Mas o sistema também nega o indivíduo. Na economia, por exemplo, mudam-se os
valores de uso concreto e qualitativo para os valores de troca geral e quantitativa. Na filosofia aparece o sujeito geral, não o indivíduo. Então, a diferença é uma formo de crítica. Afirmar o indivíduo,
não no sentido neoliberal e egoísta, mas no sentido
dessa ideia da diferença é um argumento crítico.
(... ) (Miras/av Milovic. Comunidade da diferença.
Relume Dumará, p. 131-2, com adaptações).

155. (CESPE- Analista Judiciário~ Área Judiciária- STF/2008) O conectivo nEntão" estabelece uma
relação de tempo entre as ideias expressas em duas
orações.

Se a perspectiva do político é a perspectiva
de como o poder se constitui e se exerce em uma
sociedade, como se distribui, se difunde, se dissemina, mas também se oculta, se dissimula em seus
diferentes modos de operar, então é fundamental
uma análise do discurso que nos permita rastreá-lo. (. .. ) (Dani/o Marcondes. Filosofia, linguagem
e comunicaçâo. São Paulo: Cortez, 2000, p. 147-8,
com adaptações).

157, (CESPE - Analista Judiciário - Área Judiciária - STJ/2008) A vírgula logo depois de "operar"
indica que a relação entre as ideias expressas no perí~
odo iniciado por "então é fundamental" e as ide ias
expressas no período anterior ~eria mantida se a
palavra "então" fosse substituída por posto que.

( ) Certo ( ) Errado

( ) Certo ( ) Errado

Errado - Aqui,
assim, dessa forma.

então está significando, sendo

Atenção! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do trecho.
(... ) Significa aceitarmos que há algo muito
precário na condição humana. Parte pelo menos
dessa precariedade ou indeterminação alguns chamarão liberdade. Porém nem mesmo a liberdade
é tãO valorizada quanto se imagina. Ela implica
responsabilidades. (... ) (Roberto Jonine Ribeiro. A
cultura ameaçada pela natureza. Pesquisa Fapesp
_ Especial..p. 40, com adaptações).

156. (CESPE - Analista Judiciário - Área Judiciária - STF/2008) Dadas as relações de sentido dq
texto, os dois últimos períodos do primeiro parágrafo poderiam ser ligados pelo termo ~parque".

Errado - O advérbio "então" {neste caso, sendo
assim), não pode ser substituído por "posto que"
(embora, se bem que).

Trecho para a próxima questão.
O mundo do trabalho tem mudado numa velocidade vertiginosa e,~ os empregas diminuem, isso
não quer dizer que o trabalho também.(.. .) (Revista
do Provão, n.o 4, 1999, p. 13, com adaptações).

,.
•

158. (CESPE -·Analista Judiciário- Area Judiciária- TST/2008) A conjunção "se" introduz uma condição para que o trabalho diminua.

{ l Certo ( l Errado

Errado -A conjunção introduz uma condição de
os empregos diminuírem. Note: isso não quer dizer
que o trabalho também diminuirá.
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Trecho para a próxima questão.

(... ) O capital, podendo optar por um investimento de porte em automação, em informática
e em tecnologia de ponta, cada vez mais barata e
acessível, não mais teria seu funcionamento embasado (... ) (Gilberto Lacerd4r Santos. Formação para
o trabalho e alfabetizaçãO informática. In: Linhas
Críticas, v. 6, n." 11, jul/dez, 2000, com adaptações).

159. (CESPE- Analista Judiciário- Area Judiciária- TST/2008} O valor de adjetivo do gerúndio em
upodendo optar" fica preservado se essa oração redu-

zida for substituída pela subordinada adjetiva correspondente: que pode optar. Essa substituição manteria a coNência e a correção gramatical do texto.
) Certo ( ) Errado
.;·,\;--.

Certo- A oração reduzida, como possuí verbo
no infinitivo, gerúndio ou particípio, aceita transformação em oração subordinada desenvolvida.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.

...

( )

Essas entradas permaneceram limitadas,
subindo as rios apenas parcialmente, mas inaugu- ·
raram uma série de explorações da região durante
as décadas de 50 e 60 do século XIX. Entre essas
expediçóes, destaca-se a viagem, a mando da
Royal Geographical Society de Londres, do geógrafo inglês Wif!iam Chandless, que subiu o Purus
em 7864/65 e o Juruá em 1867 Todavia, a historiografia regional consagrou os nomes de Manoel
Urbano, explorador 19 do Purus em 1858, e de João
da Cunha Corrêa, que percorreu o Juruá em 1867,
como os primeiros "desbravadores" e "descobridores" das terras acreanas. (José Pimenta. Internet:
ambienteacreano.blogspot.com, com adaptações).

160. (CESPE - Procurador do Município - Prefeitura Rio Branco - AC/2007) O termo "Todavia"
pode, sem prejufzo para a correção gramatical e para
as informações originais do período, ser substituído
por qualquer um dos seguintes: Porém, Contudo,
Entretanto, No entanto, Porquanto, Conquanto.

uma que não se enquadra às demais: porquanto
é uma conjunção explicativa e não cabe na substituição do termo Todavia, sem prejuízo da correção
gramatical e das informações originaiS do período.
As demais conjunções inseridas na proposição são
cabíveis, pois são adversativas.
161. (CESPE- Analista Judiciário- Area Judiciária- TSE/2006)

O terreno da ética é o próprio chão onde estão fincadas as bases de uma sociedade. Essa construção é feita
todos os dias. Há algo de imaterial em todos os ediffcios
políticos. Eles não estão aí por obra divina. Precisam ser
reforçados permanentemente, por meio de atos significativos em que as pessoas reconheçam o interesse público.
É isso que mantém a ordem pública, e não somente,
nem, sobretudo, a força policial. Se as pessoas deixam de
acreditar em uma ética subjacente ao dia-a-dia em um
código de conduta que rege a ação dos pofftícos, pode-se
prever que todo o edifício da sociedade estará ameaçado.
(O Globo, 30/JJf2,006, p. 6, com adaptações).

Acerca das relações lógico-sintáticas textuais, as
opções seguintes apresentam propostas de associação, mediante o emprego de conjunção, entre períodos sintáticos do texto acima. Assinale a opção que
apresenta proposta de associação incorreta.
Período

Conjunção

Periodo

a)

primeiro
terceiro

'

segundo

b)

entretanto

quarto

<)

quarto

conquanto

quinto

d)

quinto

já que

sexto

Alternativa "c": correta- Conquanto significa
"por mais que" ou "embora" e se empregada ·a conjunção, deturparia significativamente o sentido do
texto =concessão.
Alternativa "a" - A conjunção "e" se emprega
muito bem na ligação dos dois primeiros períodos.
Alternativa "b" - Entre o terceiro e o quarto
perfodos "entretanto" mantém o .teor da mensagem:
adversidade {oposição).
Alternativa "d"- Já entre o quinto e sexto períodos "já que" faz a conjunção perfeitamente: causa.
.,._Dica- Caso seja necessário, leia a lista no fina!
do capítulo- em período composto.

( }Certo ( } Errado
Atenção! A respeito da organização do
trecho abaixo, julgue a questão.
Errado_-Sendo o termo todavia uma conjunção
adversativa, dentre as conjunções propostas aqui há

[... }O património lingufstico de um país é um
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dos seus maiores bens, afém de seu maior legado
às gerações futuras, pois, com a transmissão dos
idiomas, transferem~se milhares de características, fatores e costumes especiais e únicos. Por
consequência, a morte de um idioma implica
perda !mensurável a um país e, inclusive, à humanidade,[... }
Portanto, a manutenção de um idioma é um
fator importantíssimo para a identidade de um
povo, por constituir um dos seus principais suportes
culturais, além de ser uma expressão preservadora
de sua dignidade e orgulho. Daf a necessidade de
conhecermos nosso riquíssimo patrimônio linguístico, (... ) (Antônio Silveira. R. dos Santos. Patrimônio finguístico: importância e proteção. In: Correio
Braziliense, Direito e Justiça, 51712004, p. 3, com
adaptações).

162. (CESPE- Defensor Público - DPU/2004) Os
conectivos "Por consequência" e "Daí" desempenham, no texto, a mesma função sintático-semântica
de introduzir orações que expressam consequência
das ide ias anteriores; por isso, admitem substituição
por Consequentemente, sem que sejam desrespeitadas as regras do padrão culto da língua.
{ ) Certo { ) Errado

Errado - Introduzir orações que expressam
consequência das ideias anteriores é função das
conjunções subordinativas adverbiais consecutivas.
São elas: de sorte que, de modo que, sem que{=" que
não), de forma que, de jeito que, que {tendo como
antecedente na oração principal uma palavra como
tal, tão, cada, tanto, tamanho). Ao substituirmos "por
consequência" e "daí" pelo advérbio "consequentemente" alteraremos o sentido do texto.

Atenção! A reSpeito da organização
do trecho, julgue a questão.
[. .] Dal a necessidade de conhecermos nosso
riquíssimo patrimônio linguístico, conscientizarmo-nos de sua importância e da necessidade de
protegé-/o. .. (Antônio Silveira. R. dos Santos. Patrim6nio lingu(stico: importância e proteção. In: Correio Braziliense, Direito e Justiça, 5/7/2004, p. 3, com
adaptações).

163. (CESPE - Defensor Público - OPU/ 2004) O
emprego do modo infinitivo em "conscientizarmo·nos" indica que a oração serve de complemento a
"necessidade".
( ) Certo ( ) Errado
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Anulada- A banca explica o porquê: "Anulado
em decorrência de erro na indicação do número da
linha em que o elemento ao qual se refere o infinitivo
-"necessidade" (linha 23}- ocorre, o que prejudicou
a sua análise." Analisemos: Daí a necessidade disto
=de conhecermos nosso (. .. ).A oração completa o
substantivo necessidade e não possui conjunção.
Classifica-se como: oração subordinada substantiva
completiva nominal reduzida de infinitivo. A oração
conscientizarmo-nos de sua importância completa,
também, o substantivo necessidade, ou seja, a
questão estaria certa.

Atenção! Julgue a questão a
respeito das ideias do texto.
Por definição, vida intelectual e recusa a assumir ideias não combinam. Esse, aliás, é um traço
distintivo entre os verdadeiros intelectuais e aqueles letrados que não precisam, não podem ou não
querem mostrar, à luz do dia, o que pensam.
Por isso, a atividade intelectual jamafs é
cômoda (... ) (Milton Santos. O intelectual anônimo. In: Correio Brazifiense, 3/6!2001, p. 14, com
adaptações).

164. {CESPE- Defensor Público- OPU/ 2001) O
emprego do conectivo "Por isso", ligando as ideias
do segundo parágrafo ao primeiro, indica que o fato
de a atividade intelectual não ser cômoda tem como
causa a necessidade de "assumir ideias".
( ) Certo { ) Errado

Certo- Analisando a atividade intelectual sob o
aspecto de causa e efeito, temos como consequência o desconforto, muitas vezes, gerado ao assumir e
sustentar as ideias expostas que serão, neste caso, a
causa do incômodo.

Atenção! Julgue a questão a respeito
das ideias do texto abaixo.
-·· faz que a sociedade reconheça os seus portadores fQ!B.Qporta-vozes das suas mais profundas
aspirações... (Milton Santos. O intelectual anónimo. In: Correio Braziliense, 3/6/2001, p. 14, com
adaptações).

165. (CESPE- Defensor Públíco-OPU/2001) Mantêm-se as mesmas relações semânticas ao deslocar a
conjunção "como" para fogo depois do verbo: reconheça como os seus portadores.
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( ) Certo ( ) Errado

signo, de uma frase ou de uma expressão em um

2. Por que as gerações futuras não deverão ter
problemas em identificar o chamado Antropoceno? Porque a atividade humana alterou
os sistemas naturais da Terra e deixou marcas
tão evidentes no registro geológico do planeta== causa.

determinado contexto.

3. Indicam consequência: de sorte que, de modo

Errado - Semântica estuda o significado e a
interpretação do significado de uma palavra, de um

Vamos à análise:
~

"A exigência de inconformismo faz (algo) que a

sociedade reconheça (quem?} os seus portadores
(como o quê?) como porta-vozes das suas mais
profundas aspirações e como arautos do futuro."

As relações semânticas do trecho acima, nos
levam a interpretar que a sociedade reconhece os
portadores do inconformismo como seus porta-vo-

zes e também os reconhece como arautos do futuro.
A exigência de inconformismo faz (algo) que a

que, sem que (= que não), de forma que, d~
jeito que, que {tendo como antecedente na
oração principal uma palavra como tal, tão,
cada, tanto, tamanho) etc.
Alternativa "a" - Não pode indicar conclusão
por serem orações subordinadas- possuem depen· ·
dência sintática. Indicam conclusão as coordenadas
que possuem logo, portanto e pois (equivalendo a
logo). t.:sa-se ainda: então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista disso etc.

sociedade reconheça como os seus portadores
porta-vozes das suas mais profundas aspirações
e como arautos do futuro.

Alternativa "b"
Também usada para
ligar orações coordenadas. Usam-se: que, por~
que e pois (equivalendo a porque).
'

Já nessa construção, as relações semânticas
sofrem alteração à medida que nos levam à conclusão que a sociedade reconhece seus porta-vozes
como inconformistas.

Alternativa "d"- Indicam condição as'orações
subordinadas que possuem se, caso, contanto que,
salvo se, a não ser que, desde que, a menos que,
sem que etc.

2.3. FGV

Alternativa "e" - Oração subordinada: para
que, a fim de que, que, porque(= para que), que etc.

166. (FGV - Técnico Portuário - CODEBA/2016)
"A atividade humana alterou os sistemas naturais da
Terra a tal ponto e deixou marcas tão evidentes no
registro geológico do planeta que, se os especialistas assim decidirem, as gerações futuras não
deverão ter problemas em identificar o chamado
Antropoceno, a "era dos humanos

167. (FGV - IBGE- Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas/2016) "Ao chegar aos 60
anos de idade, 60% dos brasileiros já não vivem em
suas cidades de origem". A primeira oração desse
período pode ser.adequadamente substituída por:
(A) quando chegam aos 60 anos de idade;

H.

A parte destacada desse segmento, em relação
ao trecho anterior, representa

(8) quando chegarem aos 60 anos de idade;
(C) quando chegaram aos 60 anos de idade;

{A) uma conclusão.

(D) quando cheguem aos 60 anos de idade;

{B) uma explicação.

(E) quando chegassem aos 60 anos de idade.

(C) uma consequência.
{0) uma condição.
(E) uma finalidade.

Alternativa correta: letra "c"- Simples. Encaixe
a locução conjuntiva #de modo que" entre as orações, lembrando que onde há causa, há consequência.
1. ... de modo que as gerações futuras não deve-

rão ter problemas em identificar o chamado
Antropoceno"" consequênda.

Alternativa correta: letra "a"- Ao indica tempo
e equivale a quando; a dica está na conjugação do
segundo verbo (vivem) no presente do indicativo:
quando chegam (presente do indicativo).
Alternativa "b"- O segundo verbo deveria ser
alterado para viverão se o primeiro verbo estivesse
no futuro do subjuntivo (chegarem).
Alternativa "c"- O segundo verbo deveria ser
alterado para viviam (pretérito imperfeito do indicativo) se o primeiro ve~bo estivesse no pretérito perfeito do indicativo (chegaram).
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Período composto
Alternativa "d"- Impossível usar o presente do
subjuntivo acompanhado de quando.
Alternativa "e"- O segundo verbo deveria ser
alterado para ·viveriam (futuro do pretérito do indicativo- tempo condicional) se o primeiro verbo esti~
vesse no pretérito imperfeito do subjuntivo (chegassem- também tempo condicional).
168. (FGV IBGEc Técnico em Informações Geográficas e Estatfsticas/2016) Entre os conectivos
destacados abaixo, aquele que tem seu valor semântico corretamente indicado é:
M

(A) "O valor recebido pelo primeiro grupo repre-

senta apenas 1.4% de todos os rendimentos
gerados por trabalho no pais, enquanto os 10%
mais ricos concentraram 40,3%dototal de rendimento" I adversidade;
(8) "De uma forma geral. porém, a desigualdade no

país continua apresentando uma melhora gradual" I explicação;
(C) "Depois de anos de aumento vertiginoso, o
número de residências com computador teve a
primeira leve queda" I lugar;
(0} "O IBGE classifica corno "desocupadas" pessoas

que não estão empregadas" I comparação;
(E) "A queda vem sendo quase constante de 2001

para cá, embora tenha permanecido no mesmo
patamar entre 2011 e 2013" I concessão.

(A) "Sou como uma planta do deserto. Uma única
gota de orvalho é suficiente para me alimentar". (Leonel Brizola) I para que eu me alimente;
(8) "Você nunca realmente perde até parar de tentar". (Mike Oitka) I até que pare de tentar;

(C) "Uma rua sem saída é apenas. um bom lugar para

se dar a volta". (Naomi Judd) I para que se dê a
volta;
(D} "Amor é um truque sujo que nos impuseram

para obter a continuidade de nossa espécie".
(Somerset Maugham) I para que se obtivesse a
continuidade de nossa espécie;
(E) "O amor é a asa que Deus deu ao homem para

voar até Ele". (Roger Luján) I para que voe até
Ele.

Alternativa correta: letra "e"

O Nota da autora: Questão de período composto e correlação verbal.
Perceba que na alternativa "e" o tempo verbal
está incorreto: Deus deu (pretérito perfeito do indi~
cativo) ao homem para que voasse (pretérito imperfeito do subjuntivo). Com a inserção da conjunção, é
necessário usar o tempo Condicional.
Motivo: correlação verbal correta"" pretérito perfeito do indicativo+ pretérito imperfeito do sUbjuntivo.
Outras correlações verbais exigidas:

Alternativa correta: letra "e" - ldeias opostas
(conjunção concessiva): há queda versus permanece
no mesmo patamar. Indicam concessão: embora,

ainda que, mesmo que, apesar de, se
bem que.
Alteraativa "a"- Não indica oposição; é comparação.
Alternativa "b" - Oposição, adversidade: mas,
porém, contudo, todavia etc.
Alternativa "c"- Quando teve a primeira teve
queda? Tempo.
Alternativa "d" - Trata-se de preposição, pois
possui o sentido de na qua/ídade de, com

caráter de, na pos;ção de. Perceba que
não pode ser conjunção conformativa, já
que não há ideia de regra, de conformid~de.

169. (FGV - IBGE-Tecnologista-Economia/2016)
Afrase abaixo em que a substituição de uma oração
reduzida por uma desenvolvida equivalente é inadéquada é:

• presente do indicativo+ presente do subjuntivo (exijo, faça};
presente do indicativo + pretérito perfeito
composto do subjuntivo {espero, tenha feito);
pretérito imperfeito do indicativo+ mais-que-perfeito composto do subjuntivo (queria,
tivesse feito};
• futuro do pretérito + pretérito mais-que-perfeito composto do subjuntivo {gostaria,
tivesse feito};
futuro do subjuntivo+ futuro do presente do
indicativo (fizer, ficarei};
pretérit~

imperfeito do subjuntivo +futuro do
pretérito do indicativo (fizesse, leria};

• pretérito mais-que-perfeito composto do
subjuntivo+ futuro do pretérito composto do
indicativo (tivesse feito, teria lido);
• futuro do subjuntivo+ futuro do presente do
indicativo (fizer, dormirei);
• futuro do subjuntivo + futuro do presente
composto do indicativo (fizer, terei dormido).
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Alternativa "a" - é suficiente para que eu me·
alimente: presente do indicativo +presente do sub-

Revisaço"' -língua Portuguesa • Duda Nogueira
(0) para a casa ser sustentada.
(E) para que sustentem a casa.

juntivo.

Alternativa "b"- perde até que pare de tentar:
presente do indicativo+ presente do subjuntivo.

...•

Alternativa "c"- é apenas um~ bom lugar para
que se dê a volta: presente do indiótivo +presente
do subjuntivo.

Alternativa "d"- impuseram para que se obtivesse: pretérito perfeito do indicativo + pretérito
imperfeito do subjuntivo.

GABARITO:B
Transportar a oração reduzida {sem co,njunção)
para oração com conjunção (desenvolvida): cria a
necessidade de a mulher ter fonte de renda para que
sustente a casa=- oração subordinada adverbial final
(para quê?}.
(A) Sem conjunção= oração reduzida.

(C) A oração foi transposta para a voz passiva.

170. (FGV - IBGE-Tecnologista-Economia/2016)

"Sem pedir licença, pegou o cartaz e com ogizescreveu outro conceito"'; a oração "Sem pedir licença"
pode ser adequadamente substituída pela seguinte
oração desenvolvida:
(A) Sem que pedisse licença;

(0) Sem conjunção= oração reduzida.

(E) Erro de concordância: o verbo devo: concordar
com o sujeito simples e singular "a mulher".

Trecho para a questão.

(B) Sem o pedido de licença;
(C) Sem que peça licença;

(O} Sem a petição de licença;

(E) Sem que havia pedido licença.

Alternativa correta:,letra "a"

O Nota da autora: Questão de período composto e correlação verba!. O raciocínio é idêntico
ao da questão anterior: Sem que pedisse Hcença,
pegou o cartaz=- pretérito imperfeito do subjuntivO
(pedisse) + pretérito perfeito do indicativo (pegou,
escreveu).
Alternativa "b" - Não há verbo e também não
existe conjunção, isto é, a oração não foi desenvolvida.
Alternativa "c" - A incorreção está no uso de
verbo no presente do subjuntivo.
Alternativa "d"- Sem verbo e sem conjunção
mais uma vez.
Alternativa "e"- Não cabe o verbo no pretérito
imperfeito do indicativo.
171. (FGV- 2015) "Com isso, o custo de manter a
família cresce e cria a necessidade de a mulher ter
fonte de renda para o sustento da casa."
O segmento "para o sustento da casa" pode ser
adequadamente $Ubstituído pela seguinte oração
desenvolvida:
(A) para sustentar a casa.
(B) para que sustente a casa.
(C) para qUe a casa fosse sustentada.

A sociédade moderna, com o corre-corre, a
falta de tempo para o cuidado espiritual e o imediatismo fez com que as pessoas desenvolvessem
com mais facilidade algumas doenças psicossomáticas. O pânico e a depressão são duas delas, assim
como a normose, A última é uma "prima" menos
conhecida e, por isso mesmo, menos identificada,
segundo especialistas. (. ..)

172. (FGV 2015) "O pãnico e a depressão são duas
delas, assim como a normose"; em relação ao período anterior, esse segundo período do texto funciona como:
(A) explicação;

(B) exemplificação;
(C) comparação;

(D) conclusão;
(E) modalização.

GABARITO: H
Exemplificação, ou seja, através de exemplos,
pois cita duas doenças psicossomáticas: o pânico e
a depressão.
(A) Não desenvolve, não faz compreender,
(C) Não compara.
(D) Não conclui.
(E) Não há modalização. Significado: fenômeno
discursivo em que um sujeito falante se coloca como
fonte de referências pessoais, temporais, espaciais, e,
ao mesmo tempo, toma uma atitude em relação ao

Período composto

que diz ou ao seu coenunciador. Ela pode ser evidenciada nas manifestações escritas e orais da linguagem, nos mais variados contextos.
173. (FGV 2015) "A sociedade moderna, com o corre-corre, a falta de tempo para o cuidado espiritual e
o imediatismo fez com que as pessoas desenvolvessem com mais facilidade algumas doenças psicossomáticas. O pânico e a depressão são duas delas, assim
como a normose. A última é uma "prima" menos
conhecida e, por isso mesmo, mer.os identificada,
segundo especialistas". O conectivo sublinhado que
tem seu valor semântico corretamente indicado é:
{A) para

I direção;
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(0) Mais usadas em provas: porque, como (sempre introduzido na oração anteposta à oração principal), pois, pois que, já que, uma vez que, visto que.
(E) Mais usadas em provas: embora, conquanto
e as locuções ainda que, ainda quando, mesmo

que, se bem que, posto que, apesar de que.
175. (FGV- 2014)

"Quando surgiu ~ se popularizou o automóvel
anunciou-se uma utopia possfver.
Nesse segmento do texto, a conjunção~ une
(A) duas ações simultâneas.
(B) duas ações de mesmo sentido.

(B) com I companhia;

(C) duas ações que se contrariam.

(C) assim como I exemplificação;

(0) duas ações que mostram causa/consequência.

(D) por isso I conclusão;

{E) duas ações que se seguem.

(E) segundo I conformidade.

GABARITO: E
GABARITO: E
Segundo"" conforme (regra).
a) Finalidade
b) Modo
c) Adição
d) Consequência - sentido de "por consequência", "dessa forma".
174. (FGV 1015) "A vida hoje está tão moderna, tão
moderna, que todos nós nascemos atrasados tecnologicamente". {Nouail!es) A segunda oração desse
pensamento tem valor de:

(A) consequência;
(B) modo;
(C) comparação;
(D) causa;
{E) concessão.

Existe, claramente, relação de adição, de soma:
surgiu e se popularizou. Se adicionam, são ações
que se seguem.

Alternativa "a"- Para serem simultâneas, indicariam proporcionalidade: à medida que.

.,_ Dica: na medida em que indica causa. Cuidado para não confundir.

Alternativa "b" - Não possuem o mesmo sentido, nesse caso, seria aposto.
Alternativa "c"- Para contrariar, teríamos concessão (embora, apesar de) ou adversidade (mas,
porém, contudo etc.).
Alternativa "d"- Para mostrar causa I consequência, teríamos de fazer a pergunta por quê? e a
conjunção que liga as orações deveria ser causal (já
que, por exemplo).
176. (FGV 2013) "Embora, por óbvio, o homem ainda
seja vítima ...".

O conectivo que não substitui adequadamente
o sublinhado, por afte-;;;:-o sentido da frase, é

GABARITO: A
A vida hoje está tão moderna, tão moderna, de
modo que todos nós nascemos atrasados tecnolo·
gicamente.

(A) uApesarde, por óbvio,

o homem ainda ser vítima ... "

(B) "Ainda que, por óbvio, o homem ainda seja

vftima ...0

Está clara a ideia de causa e consequênda.

(C) "Não obstante, por óbvio, o homem ainda ser
vítima... H

(B) Não indica modo.

(D) "Mesmo que, por óbvio, o homem ainda seja

(C) Mais usadas em provas. tão ... como (quanto),
niais (do) que, menos (do) que.

vítima ... "
(E) nsem que, por óbvio, ainda seja vítima ... "

i
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Questão de período composto (conjUnção
subordinada adverbial).
GABARITO: E
Embora é uma conjunção subordinada concessiva e indica ideias opostas; sem que pode indicar exclusão, condição ou causa. Nunca indicará
concessão.

..,. Dica:
Conjunções subordinadas adverbiais concessivas
mais exigidas em concursos: embora, ainda que,
apesar de que, se bem que, mesmo que, por mais
que, posto que, não obstante, conquanto, etc.

Perceba, agora, que em todas as alternativas as
conjunções indicam oposição.
Alternativa "a" -Apesar de= concessão.

Revisaço"' -língua Portuguesa • Duda Nogueira
Segunda oração: que o desassombrem do fantasma de doenças = as quais: oração subordinada

adjetiva restritiva.
Terceira oração: que podem ser combatidas com
remédio e, em última instância c: as quais: oração

subordinada adjetiva restritiva.
178. (FGV 2013) ~Estas iniciativas ainda estão concentradas no monitoramento, alerta e respostas aos
desastres. Faltam políticas integradas para redução de
riscos".

Com relação aos doi:; períodos desse segmento
do texto, o segundo deles, em relação ao primeiro,
indica
(A) uma retificação.
(B) uma explicação.
(C) uma consequência.

Alternativa "b" -Ainda que= concessão.

(DI uma conclusão.

Alternativa "c" -Não obstante= concessão.

lEI uma concessão.

Alternativa "d" -Mesmo que= concessão.
-----·~---

177. (FGV 2013)
"A legítima busca do homem por descobertas que

o desassombrem do fantasma de doenças que podem
ser combatidas com remédio e, em última instância,
pelo aumento da expectativa de vida está na base da
discussão sobre o emprego de animais em experimentos científicos".

Nesse período, quanto à sua estruturação sintática, é correto afirmar que
(A) é composto por cinco orações.
{B}

é composto por três orações.

{C) é composto por orações coordenadas e subordi-

nadas.
(0} o perlodo apresenta uma oração reduzida de

infinitivo.
(E) a prim2ira oração do período apresenta elipse de

verbo.

Questão de período composto. Em toda oração,
é necessário haver verbo, assim sendo, basta dividi-las.
GABARITO: H
Primeira oração: A legítima busca do homem por
descobertas pelo aumento da expectativa de vida estd
na base da discussão sobre o emprego de animais em
experimentos cientificas= oração principal.

GABARITO:B

Para haver relação de explicação ou causa, faz-se
a pergunta por quê? ou pode ser inserida a conjunção porque. Éexatamente o que ocorre entre
os dois períodos:
Por que estas iniciativas ainda estão concentradas
no monitoramento, alerta e respostas aos desastres?
Porque faltam políticas integradas para redução
de riscos.
Alternativa "a"- Retificação não há, já que não

corrigi.
Alternativa "c" - Para indicar consequênda,
poder-se-ia encaixar a locução de modo que. Não é
o caso.
Alternativa "d"- Para ser conclusão, caberia a

conjunção logo.
Alternativa "e" - Concessão é oposição. Conjunções mais usadas em concursos: embora e apesar de.
179. (FGV 2013)
~as estudos sobre tabagismo normalmente recrutam quem deseja diminuir ou livrar-se do hábito de
fumar. Neste caso, os pesquisadores optaram por outro
método: buscaram voluntários Interessados em diminuir o estresse e melhorar o desempenho nas atividades
diárias".

Em função da significação dos elementos do
texto, o conectivo que poderia ser empregado em

Período composto

lugar do ponto que separa os dois períodos desse
segmento é
{A) entretanto.

(B) do mesmo modo.

i
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Para indicar consequência, podemos encaixar a
locução de modo que e para indicar causa, já que
ou porque.
conseguiram reduzir a ânsia pelo cigarro de modo
que diminuíram em 60% o hábito de fumar".

(C) quando.

I

(O) ou.

causa

I

{E) portanto.

consequênda

(porquê?)

Vamos complicar?
GABARITO: A

Os estudos recrutam (alistam), mas os pe-squisadores optaram por outro método. A ideia entre
os dois períodos é de oposição e a única conjunção possível, na questão, é entretanto.

Invertendo as orações, as ide-ias são as mesmas.
(Fumantes) diminuíram em 60% o hábito de fumar,
já que conseguiram reduzir a ânsia pelo cigarro.

Dica: de conjunções adversativas: mas,
porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto,
não obstante.
Alternativa "b" - do mesmo modo significa
da mesma maneira, assim, com igualdade, com tal
característica, da mesma forma, da mesma maneira,
de modo igual etc.

Alternativa "c"- quando indica tempo.
Alternativa "d"- ou indica alternância ou adição.

causa

consequência

~

(por quê?)
Entenda: a oração para que fazemos a pergunta

por quê? é a consequência da oração a que perguntamos e a resposta é a causa. Viu como é fácil?
Alternativa "a" - o primeiro segmento é uma
causa do segundo.
Alternativa "c"- não há relação com o tempo.
Alt~rnativa

"d" - o segundo segmento mostra

uma causa.

Alternativa "e"- portanto indica conclusâo.
180. (FGV 2013)
"Fumantes que participaram de uma técnica de
meditação denominada 'treino integrativo de corpo e
mente' conseguiram reduzir a ânsia pelo cigarro e diminuíram em 60% o hábito de fumar".

Em termos de lógica, pode-se afirmar que no
fragmento f-cima

Alternativa "e"- não é inesperado o dado.
181. (FGV 2013)

Assinale a alternativa em que a identificação do
valor semântico do conectivo sublinhado está incor~

reta:
{A) "A crise que o pafs atravesso desde a eclosão dos
primeiros protestos ..." I tempo.

(A) o primeiro segmento é uma consequência do
segundo.

{B) "A sociedade quer transporte, saúde e educação de
qualidade, e2f1 efa paga cara por isso... " I conclusão.

{B) o segundo segmento é uma consequência do
primeiro.

(C) "...continuam usando aviões da FAB eEI!!passear. .. "
I finalidade.

(C) os dois segmentos mostram ações bastante distantes no tempo.

{0) "...ocupando cargos de liderança 2.!! participando
de comissões no Congresso"./ alternância.

(0) o segundo segmento mostra uma consequênda
inesperada do estudo.

{E) "...já que não há discurso ou propaganda que
camufle a corrosão do poder de compra ... " I causa.

(E) o prim~iro segmento mostra um dado aquém do
esperado.

GABARITO: O

Pode ser substitufdo por porque e indica expliGABARITO: H

Superdica: onde há causa, há consequência e
onde há consequência, há causa.

cação.
DICA- QUESTÃO FUTURA

Ovocábulo "POIS" pode ser classificado como:

...•
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l. conjunção coordenativa ""' utilizada para unii
orações ou períodos que possuem as mesmas
características sintáticas e podem significar:
1.1 conjunção explicativa: porque, visto que, já
que: leve um guarda-chuva, pois o tempo está
fechado.
i

•••

1.2 conjunção conclusiva: então, portanto, logo,

nesse caso: depois de suas considerações acerca
do tema, concluimos, pois, que a vida é efêmera.
1.3 conjunção adversativa: mas, porém, no entanto:

Você conseguiu estudar para a prova? Pois eu
não consegui.

2. Advérbio: que aparece antes de uma pergunta,
sendo que os termos podem estar implícitos ou
não, dependendo do contexto; realmente, de

182. (FGV - Oficial de Cartório - RJ/2009) O
segundo parágrafo do texto estabelece uma relação
entre uma causa- os baixos salários ....e uma consequência- a necessidade de "bícos"; o item abaixo em
que há uma relação correta entre causa e consequência dentro do que é expresso no texto é:,
(A) a degradação das policias fluminenses traz como
consequência a degradação das polícias dos
demais estados.
(B) as avaliações negativas das policias civil e militar
trazem como consequência os baixos salários
dessas corporações.
{C) a necessidade de "bicos" para completar o orça-

mento familiar traz como consequépcia a maior
facilidade de burlar a regra.

fato, por certo: você me ligou, pois não? {pois
não ligou i); pois, você me ligou?

(0) o fato de burlar a regra da dupla jornada traz

Alternativa "a" - NA crise que o país atravessa
desde a eclosão dos primeiros protestos ... " = desde

como consequêncla a reduzida fiscalização
desse fato pelas autoridades competentes.

quando? Tempo.

Alternativa "c"- N... continuam usando aviões da
FAB PE.!E.Passear... " =para quê? Finalidade.
Alternativa "d" - "... ocupando cargos de !iderança Q.!!. participando de comissões no CongressoN =
Alternância: ou um, ou outro.

(E) a intervenção das secretarias para aumentar os
salários dos policiais traria como consequência a
implosão das Contas públicas.

Alternativa "e": correta- O aumento dos salá-

Alternativa "e" - ": .. já que não há discurso ou
propaganda que camufle a corrosão do poder de compra ... "= por quê? Causa.

rios= causa; implosão das contas públicas= consequência. As orações estão subordinadas numa relação de causa e consequência através da conjunção
como= e com isto, por causa disso ...

Texto 1

Alternativa "a"- Essa consequência não estabelece relação de causa com o segundo parágrafo
do texto.

Refundar as polícias

No Rio de Janeiro ninguém está satisfeito com
as polícias, tanto Civil quanto Militar. Nem a sociedade, nem os próprios oficiais. Porém, as forças fluminenses não são as únicas em estado adiantado
de degradação: suas deficiências apenas se tornaram mais visíveis.
Em quase todo o país as avaliações sobre essas
corporações são negativas. Os baixos salários são o
problema central e têm como consequência direta
a necessidade de "bicos" para completar o orçamento familiar.
Nesse cenário, nada mais natural que a maioria dos po/iciOis procure uma vaga na segurança
privada. A lei proíbe, mas o bolso manda. E como
não há fiscalização de fato para conter a jornada
dupla, fica mais fácil burlar a regra- a responsabilidade sobre a segurança privada é da Polícia
Federal, mas faltam agentes e sobram missões.
(.... )(Luiz Eduardo Soares, Le Monde Diplomatique,
janeirO 2009)

Alternativa "b"- Houve, aí, uma inversão: o que

é dado como consequência seria a causa- então: os
baixos salários dessas corporações (causa); ~s avaliações negativas .. (consequência).

Alternativa "c"- Não; a· falta de fiscalização (res. ponsabilidade da polícia federal) na segurança privada (informal e ilegal) é que facilita o "gato- orçamentário"= bico.
Alternativa "d"- A consequênda apontada no
item é que é a causa e traz o fato de se burlar a regra
que é a consequência.
183. (FGV - Oficial de Cartório - RJ/2009) "Se
interviessem, implodiriam as contas públicas, ... ";
uma outra forma de escrever-se essa mesma frase
que altera o seu significado original é:
(A) Caso interviessem, as contas públicas seriam
implodidas.
(B) lmplodiriam as contas públicas, se interviessem.

Período composto
(C) As contas públicas seriam lmplodldas, caso interviessem.
{D) Ainda que interviessem, implodiriam as contas

475

do área desmatada do Amazônia é ocupada por
assentamentos alinhados com a política de ocupação defendido pelo MST. (... ) (0 Globo, 8102/2009)

públicas.
{E) Em caso de intervenção, implodiriam as contas
públicas.

Alternativa "d": correta - A troca da conjunção subordinativa adverbial no início da frase altera
o significado: SE propõe uma hipótese, uma condição para o que se expressa na segunda oração- se
interviessem.. = nessa condição {hipótese) realizar-se-ia a ação da segunda oração; na alternativa
proposta: alteía o sentido originaL pois ainda que
propõe uma ide ia contrária: ainda que~ conjunção
concessiva.

Alternativa "a"- Caso: a conjunção subordinativa adverbial mantém a condição proposta na frase
original- caso= se= condição.

Alternativa "b" - Embora haja deslocamento
das orações a condição continua e não altera o sentido original da frase.

Alternativa "c" - Continua a ideia condicional
mantida pela conjunção caso.

184. (FGV -Oficial de Cartório- RJ/2009) No inicio
do segundo parágrafo do texto aparece o conectivo
"no entanto", que pode ser substituído, mantendo-se
o sentido original, por:
{A) ainda que.
(B) entretanto.

{C) portanto.
(D) visto que.
(E) pois.

Alternativa "b": correta- Conjunções adversativas indicam oposição: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante.
Alternativa "a"- concessiva.
Alternativa "c"- conclusiva.
Alternativa "d"- causa!.
Alternativa "e"- explicativa ou conclusiva.

2.4.MPE

Alternativa "e"- Locução condicional: preserva
o significado da frase originaL

Trecho para a questão.
Trecho para a próxima questão.
Filme antigo

Cerradas as cortinas do Fórum Social Mundial,
algumas evidências saltaram do palco armado em
Belém para o desfile de ({deres de movimentos que
supostamente buscam alternativas sociais e econômicas às políticas arquitetadas em Davas. A mais
cristalina foi a diSparidade de reivindicações de um
encontro convocado 'para discutir os agravos ao
meio ambiente da Amazônia. Num clima em que
cada movimento representado no encontro procurou puxar para sua agenda o mote das discussões,
abordou-se de tudo - da liberação da maconha
à defesa do sexo livre, numa pauta que atendia a
todo o leque ideológico reunido no Pará.
Nc entanto, o temo central do encontro - o
desmatamento de uma região que perde um Rio de
Janeiro por mês de floresta~ foi o que menos parece
ter mobilizado os 15 participantes. Não sem motivo:
o tópico hd de ter criado embaraços para um dos
organizadores e uma das estrelas de maior grandeza do Fórum, o Movimento dos Trabalhadores
Rurais sem Terra, que faz vista grossa poro a preocupante e indefensável realidade de que cerca de 30%

(... )A finalidade do quarto poder seria manter
o funcionamento dos demais, impedindo choques
de atribuições, bem como o comprometimento da
atuação do governo e do Estado em razão de conflitos de autoridade. Seria uma espécie de guardião
dos interesses nacionais e dos cidadãos, agindo em
todas as ocasiões em que ministros, parlamentares
e juízes ultrapassassem seus respectivos campos
de ação. Colocando o governante na condição de
representante perpétuo do povo, Constont julgava-o capaz de atuar como poder "conservador':
pois deveria garantir o curso da administração
e dos politicos públicas, e como ,.moderador~ já
que seria um freio a controlar os limites dos outros
poderes. Mas havia uma condição essencial: Constant alertava para a diferença e a separação que
deveriam existir entre o poder neutro,. ou "real" e o
poder executivo ou ministerial. Ainda que os ministros fossem nomeados pelo rei, não deveria haver
sobreposição ou ingerência de uma esfera de poder
na outra. Somente assim o rei poderio agir como
forço reguladora e preservadora do equilíbrio político sem ser agente de violência.
H

........, como o Imperador também era o chefe
do Poder Executivo, ainda que este fosse exercido
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pelos ministros, o documento não explicitava com
todas as letras um dos pontos-chave da teoria de
Constant, o da separação entre poder real e poder
ministerial, e criava propositalmente ambiguidades sobre a esfera de atuação efetiva do monarca.
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() Final
( ) Temporal
( ) Proporcional
A sequência correta é:

(...)

Adaptado de: OLIVEIRA, C H. de S. Confronto
de poderes. Disponfvef em:
<http://www.revistadehi5toria.eom.br/secao/
artigoHevista/confronto-de-poderes>. Acesso em:
08 de julho de 2014.
185. (MPE-MS -Promotor de Justiça - MS/2014)
Considerando-se a relação de sentido que os parágrafos do texto mantêm entre si, a expressão que
mais adequadamente preenche a lacuna pontilhada
é

(A) I,II,IV,V,III
{B) IV,U,!II, V,!

{C) II,I,IV,III,V
{0) IV,!,V,III,It

(E) 111, I, IV, V, 11

Alternativa "e": correta
UI. C:mquanto houvesse barulho, ouvia-se bem a

sua voz. {concessiva)

(A) Desse modo.
{B) Porfim.

(C) Portanto.

(O) Em paralelo.

{E) Entretanto.

-+ (ouvia~se

bem a sua voz,

embora houvesse barulho)
A idela é que havendo barulho, nada seria
ouvido. E, se foi algo foi ouvido, houve ufna _. concessão.

1.

Tantos problemas havia, que ela desistiu do projeto. (consecutiva) _. (ela desistiu do projeto por-

que havia muitos problemas)
Alternativa correta: letra "e"- São ideias, cla-

ramente, adversativas. Poderiam ser utilizadas as
conjunções mas, porém, contudo, todavia, no
entanto, não obstante e, óbvio, entretanto.
Alternativa "a"- Conclusão ou consequência.
Alternativa "b"- Equivale a finalmente: em conclusão.
Alternativa "c"- Conclusão.
Alternativa "d"- Diz-se de duas ou mais linhas
ou superfícies que, em toda a sua extensão, conservam sempre igual distância umas das outras.
186. (MPE- MS- Promotor de Justiça- MS/2013)
Correlacione as orações subordinadas adverbiais
abaixo com suas respectivas classificações:
I.

li.

Tantos problemas havia, que ela desistiu do projeto.
Quanto mais alto é o cargo, maior é a responsabilidade.

111. Conquanto houvesse barulho, ouvia-~e bem a
sua voz.

IV. Os portões abriram-se para que todos entrassem. (fina!) -> (os portões se abriram para que

finalidade? Para que todos entrassem)
V. Quando acabou o debate, houve a votação.
(temporal) ..... (a votação ocorreu quando! em que
tempo? Ocorreu quando o debate acabou.)
11. Quanto mais alto é o cargo, maior é a responsabilidade. (proporcional) _. (quanto mais ... maior
é I quanto menos .... menor é)
187. (MPE- MS- Promotor de Justiça- MS/2013)
Assinale a oração na qual a palavra "quê" aparece
como conjunção integrante:
(A) Irei até aí, que preciso falar-te.
(B) Desejo que este ensino lhe seja proveitoso.
(C) Temos que agir sempre.
(0) Ficamos como que extasiados.
(E) Que limitada é a inteligência do homem!

( ) Concessiva

Alternativa "b": correta - Conjunção integrante "" Indica que a oração subordinada por ela
introduzida completa ou integra o sentido da oração
principaL Introduz orações que equivalem a substantivos. São elas: que, se. Exemplos:

( ) Consecutiva

~

IV. Os portões abriram-se para que todos entrassem.
V.

Quando acabou o debate, houve a votação.

Espero~você

volte. (Espero sua volta.)
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Período composto
Desejo ~ este ensino lhe seja proveitoso.
{Desejo o proveito do ensino)
Alternativa "a" - Conjunção explicativa = liga
a oração anterior a uma oração que a explica, que
justifica a ideia nela contida. São elas: que, porque,
pois (antes do verbo), porquanto.
Exemplo:
~

Irei até aí, que{~ preciso falar com você.

Alternativa "c"- O vocábulo "que" é preposição
quando equivaler à preposição "de" em locuções
verbais que tenham, como auxiliares, os verbos ter
e haver. Exemplos:
.,

Há que vencer as dificuldades.

~

Tive que estudar bastante.

~

Temos que agir sempre.

Alternativa "d" -Aqui, o "que" integra e completa a locução adverbial "como que". Equivale ao
advérbio "aparentemente".
Alternativa "e'' - A palavra "que é advérbio
quando intensificar adjetivos ou advérbios. Nesse
caso, poderá ser substitufda por "quão~ ou "muito".
Em geral é utilizada em frases exclamativas. Exemplos:
~

Que linda essa garota! (quão linda)

.,

Que limitada é a inteligência do homem! (muito
limitada).

Atenção! Com relação aos aspectos linguísticos
do texto abaixo, analise a qu~stão.
... inauguração da casa levando em conta~
a prefeitura tem de 30 a 90 dias para responder a
seu pedido.[.. .} laudos de engenheiros para provar que <umpriu as normas de segurança. (Revista
Superinteressante, março/2013, Edição 316, p.24).

A oração subordinada substantiva objetiva
direta exerce função de objeto direto do verbo da
oração principal. Exemplo:
Todos supõem o cumprimento das normas de
segurança.
Objeto Direto
Todos supõem que cumpriu as normas de segurança. {Todos supõem isso)
Oração principal Oração subordinada substantiva objetiva direta
189. (MPE- Se- Promotor de Justiça - set2013)
No sintagma verbal "Quando a experiência é positiva, a
propaganda boca a boca ajuda a vender cada vez mais
o produto ou 5erviço", se a conjunção destacada for

substituída por sempre que, ainda assim fica estabelecida a relação de tempo contida na oração principal.
(Extraído cia Revista Visão Jurídica, número 82, P· 21).
( } Certo ( ) Errado

Certo - Conjunção subordinativa adverbial
temporal: introduz uma oração que acrescenta uma
circunstância de tempo ao' fato expresso na oração
principal. São elas: quando, enquanto, antes que,
depois que, logo que, todas as vezes que, desde que,
sempre que, assim que, agora que, mal(::: assim que),
etc. Exemplos:
,_

Quando a experiência é positiva, o cliente
demonstra satisfação.

~

Sempre que a experiência é positiva, o cliente
demonstra satisfação.

190. {MPE- MS- Promotor de Justiça- MS/2011)

As conjunções grifadas nas expressões abaixo se
referem respectivamen!e às relações de:
À medida que os meses passavam, sentia-me

188. (MPE- se- Promotor de Justiça- Se{2013)
A partícula que em "que a prefeitura tem de 30 a 90

1.

dias" e "que cumpriu as normas de segurançan é morfologicamente conjunção integrante, em ambos os
períodos, e introduz oração subordinada substantiva
objetiva direta.
( ) Certo { ) Errado

11. Apesar dos esforços constantes, a comunidade

mais preparado para o concurso de minha vida.
do bairro não logrou êxito na prefeitura para o
asfalto na linha de ônibus.
111. Ainda que tenha se esforçado, não conseguiu

chegar a tempo para o baile.
IV. Assim que chegar, não se esqueça de trancar a

-Certo- C0r-1junção integrante indica que a oração
subordinada por ela introduzida completa ou integra o sentido da oração principal. Introduz orações
que equivalem a substantivos. A oração subordinada
substantiva tem valor de substantivo e vem introduzida, geralmente, por conjunção integrante (que, se).

porta.
(A) consequência -concessão- concessão- tempo;
(B) proporcionalidade - concessão - concessão tempo;
(C) consequência- finalidade- concessão- tempo;

,.
•
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(D} proporcionalidade - concessão - concessão -

ção a opiniões nas quais não acredita." A respeito das
várias ocorrências do termo destacado "se", é correto
afirmar que

condição.
(E) consequência -concessão- concessão- condi~

ção.

•••

Alternativa ''b": correta- Conjunção é a pala~ i
vra invariável que liga duas orações ou dois termos
semelhantes de uma mesma oração. Recebem o
nome de locução conjuntiva os conjuntos de palavras que atuam como conjunção. Essas locuções
geralmente terminam em "que". As conjunções não
exercem propriamente uma função sintática: são

conectivos. Podem expressar:
Proporcionalidade {à medida que) = introduz
uma oração que expressa um fato relacionado proporcionalmente à ocorrência da principaL São elas: à
medida que, à proporção que, ao passo que e as combinações quanto mais ... (mais}, quanto menos ... (menos),
quanto menos ..(mais), quanto menos ... (menos), etc.
Concessão (apesar de, ainda que)= introduz uma
oração que expressa ideia contrária à da principal,
sem, no entanto, impedir sua realização. sao elas:

A) em todas as ocorrências a função do termo "se" é
a mesma.
8)

entre as quatro ocorrências podem ser identificadas apenas duas funções distintas do "se".

C) a primeira ocorrência pode ser substituída por
"já que", sem que haja alteração quanto ao sentido.
O) as duas últimas' ocorrências representam ênfase

quanto à condição para que haja nocividade no
trabalho do escritor.

O Nota da autora: questão de conjunção e funções da palavra "se".
Alternativa correta: letra "b"- Entre as quatro
ocorrências, er'n três, o "se" é conjunção integrante
e em uma é parte i_ntegrante do verbo. Isso significa
que há duas funções distintas.

embora, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo
que, por mais que, posto que, conquanto, etc.

1. Se escreve = caso escreva: conjunção condi~

Tempo (assim que) = introduz uma oração que
acrescenta uma circuns1ância de tempo ao fato
expresso na oração principaL São elas: quando,

2. Se deforma =caso deforme: conjunção condicional;

enquanto, antes que, depois que, logo que, todas as
vezes que, desde que, sempre que, assim que, agora
que, mal(= assim que), etc.
Alternativas "a", "c", "d", e "e":
Consequência = introduz uma oração que
expressa a consequência da principal. São e!as: de

sorte que, de modo que, sem que (= que não), de forma
que, de jeito que, que (tendo como antecedente na oração principaf·uma palavra como tal, tão, cada, tanto,
tamanho), etc.
Finalidade= introduz uma oração que expressa
a finalidade ou o objetivo com que se realiza a princip<ll. São elas.· para que, a fim de que, que, porque(=

para que), que, etc.
Condição = introduz uma oração que indica a
hipótese ou a condição para ocorrência da principal.
São e!as: se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que,

desde que, a menos que, sem que, etc.

2.5. CONSULPLAN

clonal;

3. Se conforma = caso se conforme: conjunção
condicional;
verbo pronominal: parte
integrante do verbo.

4. Se se conforma

Alternativa "a" - A terceira possui função distinta.
Alternativa ''c"- Não indica·causa.
Alternativa "d"- Não indicam ênfase; a penúltima indica condição.
192. (Consulplan - Analista Judiciário - Area
Judiciária- TRE- MG/2013) Em "... se eu aplicar o
modelo da Ética à Política, entenderei que um lado é
o bem, e o outro, o mal; e portanto, tentarei impedir
'o mal' até mesmo de concorrer.", os termos desta~
cados produzem efeitos de sentido que traduzem,
respectivamente,
(A) ressalva e acréscimo.
{B) ressalva e explicação.

191. (Consulplan - Advogado - CTBU/2014) nÉ
nocivo se escrevé coisas Inúteis, se deforma ou falsifica (mesmo inconscientemente) para obter um
efeito ou Um escândalo; se se conforma sem convic-

(C) condição e conclusão.

(D) condição e explicação.
(E) conformidade e conclusão.
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Período composto

Alternativa correta: letra "c" - Se eu aplicar
equivale a caso eu aplique, ou seja, indica condiçáo.
Eliminadas três alternativas.

Portanto equivale a fogo e indica conclusão.
Alternativa "a"- Indicam ressalva, contraste,
oposição, restrição: pelo contrário, em contraste

com, salvo, exceto, menos, mas, contudo, todavia,
entretanto, no entanto, embora, apesar de, ainda que,
mesmo que, posto que, posto, conquanto, se bem que,
por mais que, por menos que, só que, ao passo que, em
contrapartida.
Indicam acrêscimo, continuação, adição: alêm
disso, demais, ademais, outrossim, ainda mais, ainda
cima, por outro lodo, tambêm, e, nem, não só ... mas
tambêm, não só.. como tambêm, não apenas
como tombêm, não só ... bem como, com, ou (quando
não for excludente).
Alternativa "b"- Não indica ressalva nem explicação, pois portanto equivale a então, pois, logo, consequentemente.

Alternativa "d"- Condição sim, mas não explica.
Alternativa "e;'- Não há ideia de regra (conformidade), eis o erro.

Importante rever o que alguns conectivos indicam.

1. Prioridade, relevância: em primeiro lugar,
antes de mais nada, antes de tudo, em principio, primeiramente, acima de tudo, precipuamente, principalmente, primordialmente, sobretudo, a priori (itálico), a
posterio'ri ((tático).
2. Tempo (frequência, duração, ordem, sucessão, anterioridade, posteriorídade): então, enfim,

logo, logo depois, imediatamente, logo após, a princípio, no momento em que, pouco antes, pouco depois,
anteriormente, posteriormente, em seguida, afinal, por
fim, finalmente ·agOra atuafmente, hoje, frequentemente, constantemente às vezes, eventualmente, por
vezes, ocasionalmente, sempre, raramente, não raro,
ao mesmo tempo, simultaneamente, nesse lnterim,
nesse meio tempo, nesse hiato, enquanto, quando,
antes que, depois que, logo que, sempre que, assim que,
desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, já,
mal, nem bem.

s. Adição, continuação: alêm disso, demais,
ademais, outrossim, ainda mais, ainda cima, por outro
lado, também, e, nem, não só . mas tambêm, não-..
só... como tambêm, não apenas . como também,
não só ... bem como, com, ou (quando não for excludente).
6. Dúvida: talvez provavelmente, possivelmente,
quiçá, quem sabe, é provável, não ê certo, se é que.
7. Certeza, ênfase: decerto, por certo, certamente, indubitavelmente, inquestionavelmente, sem
dúvida, inegavelmente, com toda a certeza.
8. Surpresa, imprevisto: inesperadamente,
inopinadamente, de súbito, subitamente, de repente,
imprevistamente, surpreendentemente.
9. Ilustração, esclarecimento: por exemplo, só
para ilustrar, só para exemplificar, isto ê, quer dizer, em
outras palavras, ou por outra, a saber, ou seja, aliás.
10. Propósito, intenção, finalidade: com o fim
de, a fim de, com o propósito de, com a finalidade de, com
o intuito de, para que, a fim de que, para, ao propósito.
11. Lugar, proximidade, distância: perto de, próximo a ou de, junto a ou de, dentro, fora, mais adiante,
aqui, alêm, acolá, lá, ali, este, esta, isto, esse, essa, isso,
aquele, aquela, aquilo, ante, a.
12. Resumo, recapitulação, conclusão: em
suma, em s/ntese, em conclusão, enfim, em resumo,
portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, desse
modo, logo, pois (entre vírgulas), destarte, assim sendo,
Nesse sentido.
13. Causa e consequência (ou explicação): por
consequência, por conseguinte, como resultado, por
i5so, por causa de, em virtude de, assim, de fato, com
efeito, tão (tanto, tamanho) ... que, porque, porquanto,
pois, já que, uma vez que, visto que, como("" porque),
portanto, logo, que (= porque), de tal sorte que, de tal
forma que, haja vista.
14. Contraste, oposição, restrição, ressalva:

pelo contrário, em contraste com, salvo, exceto, menos,
mas, contudo, todavia, entretanto, no entanto, embora,
apesar de, ainda que, mesmo que, posto que, posto,
conquanto, se bem que, por mais que, por menos que,
só que, ao passo que, em contrapartida.
15.1deias alternativas: Ou, ou... ou, quer... quer,

ora ... ora

3. Semelhança, comparação, conformidade:

igualmente, da mesma forma, assim tambêm, do
mesmo modo, similarmente, semelhantemente, analogamente, por analogia, de maneira idêntica, de conformidade com, de acordo com, segundo, conforme, sob
o mesmo ponto de vista, tal qual, tanto quanto, como,
assim como, como se, bem como.
4. Condição, hipótese: se, caso, eventualmente.

Trecho para a questão.

Um último comentário para compreendermos
a relação entre trabalho e saúde mental: eu disse
que o reconhecimento se refere ao trabalho. Mas,
quando a qualidade de meu trabalho ê reconhecida pelos outros, então me ê possível- embora se
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trate de uma questão exclusivamente pessoal- destinar o reconhecimento do registro do fazer para o
registro do ser: eu sou mais inteligente, mais competente, mais seguro de mim mesmo depois do trabalho do que antes dele. Pouco a pouco, de etapa

o que a maioria quer é "dinheiro". A respeito do perfodo anterior, analise as afirmativas a seguir.
I.

O período apresenta orações coordenadas e
subordinadas.

em etapa, eu mesmo me desenvolvo, minha identi-

11. Há ocorrência de exemplo de oração reduzida.

dade se fortalece, eventualmente eu me realizo. (..•)

111. Há ocorrência de exemplo de oração subordinada substantiva objetiva direta.

(Cristophe Dejours. "Entre o desespero e a

I

esperança: como reencantar o trabalho?." Cult.
março/2010- Fragmento.)

193. (Consulplan - Estágio de Direito - TRT
13/2012) O termo "emboraft introduz, no texto, uma
ideia que indica um(a)

Assinale

1

(A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas li e 111 estiverem corretas.

{C) se apenas as afirmativas I e Hestiverem corretas.
(0) se apenas as afirmativas I e IIJ estiverem corre-

A) hipótese para que o fato anterior se realize.

tas.

B} consequência do fato expresso anteriormente.
C)

contradição em relação ao fato anterior sem
impedir que seja realizado.

0) fato realizado concomitantemente ao mencio-

nado anteriormente no período.
E)

O Nota da autora: vamos relembrar os três
tipos de orações subordinadas antes de comentar a
questão.
1. Subordinada substantiva: possui conjuncõo

circunstância de conformidade ou acordo com o
fato mencionado anteriormente.

integrante e pode ser encaixado o pronome
catafórico isto após a conjuncõo. Exemplo:
Sei que entenderá a questão. -Sei isto:
2. Subordinada adjetiva: o pronome relativo
liga a oracõo principal à oracão subordinada. Exemplo: Os alunos que vi foram
aprovados.- os quais vir

Alternativa correta: letra "c" - A conjunção
embora é concessiva e indica contradição. Além

disso, nada impede que o fato seja realizado. Veja:
quando a qualidade de meu trabalho é reconhecida
pelos outros, então me é possível destinar o reconhecimento do registro do fazer para o registro do
ser, embora se trate de uma questão exclusivamente pessoal.

3. Subordinada adverbial: indica circunstância da oracão principal. exatamente como
o advérbio. Exemplo: A medida que estuda.
fica esperto Cproporciona/J.

Seriam usadas estas conjunções e locuções (as
mais usuais):

I. Errado: há apenas orações subordinadas.

Alternativa "a"- se, caso, contanto que, salvo
se, a não ser que, desde que, a menos que, sem
que.
Alternativa "b"- de sorte que, de modo que,
sem que(= que não), de forma que, de jeito que,
que (tendo como antecedente na oração principal uma palavra como tal, tão, cada, tanto, tamanho).

Alternativa "b": estão corretos os itens 11 e 111.

11. Certo: oração reduzida não apresenta conjunção integrante, adverbial e pronome relativo; possui
verbo na forma nominal (gerúndio, particípio e infinitivo). A oração "levando em conta" é reduzida de
gerúndio.

1!1. Certo: o que a maioria quer é "dinheiro": querer é transitivo direto (quer algo).

Alternativa "d"- à medida que, à proporção
que, ao passo que.

195. {CONSULPLAN - Analista Judiciário - Área
Judiciária - TSE/2012)

Alternativa "e" - conforme, como (= conforme), segundo, consoante.

Verdade é g.!:!!:_ (1) a ação em nome de um universal
por si só caracteriza qualquer moral.- É por meio dela
~ (2) se faz o cálculo do "sentido" no qual, fora da
vantagem ~ (3) define a regra, o sujeito honesto se
transfigura imediatamente em otário.

--------------194. (CONSULPLAN - Analista Judiciário - Área
Judiciária - TSE/2012) Aquele que age na direção
da lei como que age contra a moral caracterizada
pelo Nfazer como a grande maioria", levando em
conta que no âmbito da corrupção se entende que

A respeito das ocorrências do QUE no período
anterior, é correto afirmar que se trata de conjunção
em

Período composto
(A) (1), apenas.
(B) {3),

apenas.

{C} todas.
(D) (2),

apenas.

Alternativa "a": correta - A verdade é isto =
conjunção integrante.
Alternativa "b" - A vantagem a qual define a
regra = pronome relativo.
Alternativa "c"- Não são todas, apenas a alter~
nativa "a".
Alternativa "d"- Pronome relativo= a qual.

- .J ·-· '

197. (Consulplan - Advogado - Prefeitura de
Santa Madalena - RJf2010) "Universitários, portanto, incapazes de ter um pel""_lsamento independente e de aprender qualquer m'atéria, sem sequer
saber se conduzir. Profissionais competindo por trabalho, inseguros e atordoados, logo, frustrados.". De
acordo com os termos destacados anteriormente,
assinale a alternativa correta:

A) Somente o primeiro tem valor explicativo.
B)

Os dois têm valor conclusivo.

C} Os dois possuem valor explicativo.
0) Somente o segundo tem valor conclusivo.

E) Somente o segundo tem valor explicativo.

Charge para a próxima questão.
Alternativa correta: letra "b'' -Indicam conclusão:
logo, portanto e pois. Usa-se ainda: então, assim,
por isso, por conseguinte, de modo que, em Vista
disso etc.
Alternativa "a"- O primeiro é conclusivo.
Alternativa "c"- Os dois concluem.
Rodrigo Zoom. https://formS.staticf/ickr.com/4061/
4541220951~cf692e3e54_o~d.fpg

Alternativa "d"- O primeiro também tem.
Alternativa "e"- O segundo é conclusivo.

196. (CONSULPLAN - Analista Judiciário - Área
Judiciária - TSE/2012) Assin.ale a alternativa que
NÃO poderia substituir a primeir-a fala do quadrinho,
sob pena de alteração grave de sentido.
(A) Você ouviu falar do menino que morreu porque

comeu sucrilhos?
(B) Você ouviu falar do menino que morreu quando
comeu sucrilhos?
(C)

Você Ouviu falar do menino que morreu não obstante comer sucrilhos?

(0) Você ouviu falar do menino que morreu por ter
comido sucrilhos?

Alternativa "c": correta- A expressão não obstante indica concessão e se refere a ideias opostas,
isso sigÔjfica que altera totalmente o sentido da
mensagem e a torna incoerente.
Alternativa "a" - Indica causa (porque} e não
alfera o senfido.
Alternativê< "b" -Indica tempo (quando) e também não altera o sentido.
Alternativa "d" -Indica causa.

2.6.1VIN
198. (Procurador do Município- Prefeitura Teresina- Pl/2012 -IVIN) Em: "Todos vocês sabiam que o
nosso colega estava em dificuldades." {5" parágrafo).

A CORRETA classificação da oração destacada
em negrito está na opção:
(A) Subordinada adverbial causaL
(B) Subordinada adj~tiva restritiva.
{C) Subordinada substantiva objetiva direta.

..

(0) Subordinada adverbial proporcional.

•

Alternativa "c": correta.
1) A oração é subordinada substantiva porque se
pode encaixar o pronome demonstrativo isto
antes da conjunção (que e integrante).
2) Todos vocês sabiam: o verbo saber é transitivo
direto: que o nosso colega estava em dificuldade=
objeto direto que complementa a forma verbal
sabiam da oraç~o aflterior - oração subordi-·
nada substantiva objetiva direta.

'"
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Alternativa "a" - Na oração subordinada em·
destaque não há circunstância adverbial de causa.
Far-se-ia a pergunta por quê?

Em Assim que organizar a coleção e melhorar o
ambiente, a expressão destacada estabelece relação de:

Alternativa "b"- A oração subordinada em destaque não está limitando significado de substantivo
antecedente. Não há pronome relativo.
Alternativa "d" - Na or1ção em destaque não
há conjunção subordinativa proporcional: ações
simultâneas (à medida que, à proporção que).

2.7.PONTUA
199. (Pontua Concursos - Analista Judiciário Area Judiciária - TRE/SC/2011) Assinale a alternativo em que as orações que compõem o período "No
fim do dia, uns reais no bolso, toma um banho, uma
sopa, e senta-se numa poltrona sob um abajuru este-

jam corretamente separadas:
(A) [No fim do dia, uns reais no bolso,] [toma um
banho, uma sopa,] [e senta-se numa poltrona
sob um abajur]
(B) [No fim do dia,] [uns reais no bolso,J [toma um

banho,] [uma sopa,] [e senta-se numa poltrona]
[sob um abajur]

(A) Conclusão.
{8)

Conformidade.

(C) Tempo.
{O)

Concessão.

Alternativa "c": correta - A dica é fazer pergunta à oração principal: quando vai abrir o Museu?
Quando organizar a coleção. Quando indica tempo.
Por eliminação, também, chegaria à resposta:
Alternativa "a" -conclusão= pois.
Alternativa "b" -conformidade ""..regra, conforme.
Alternativa "d" -concessão = embora, apesar
de {ideias opostas).
201- {Pontua ,concursos - Analista Judiciário Area Judiciária- TRE/SC/2011) A CORRETA transformação da oração reduzida do período Ao terminar
cada trabalho, ouvein seu suspiro em desenvolvida
está na alternativa:

(C) [No fim do dia, uns reais no bolso, toma um

{A)

Após terminar cada trabalho, ouvem seu suspiro.

banho,] [uma sopa, e senta-se numa poltrona]
[sob um abajur]

{8)

Quando termina cada trabalho, ouvem seu suspiro.

{0) [No fim do dia, uns reais no bolso, toma um
banho, uma sopa,] [e senta-se numa poltrona
sob um abajur]

Alternativa "d": correta - Primeira etapa é
encontrar os verbos para poder dividir as orações.
lembre-se de que há um verbo em cada oração: [No
fim do dia, uns reais no bolso, toma um banho, uma
sopa,] [e senta-se numa poltrona sob um abajur].
Notemos que as orações são coordenadas, ou
seja, possuem independência sintática. A primeira
oração é coordenada assindética (não possui conjunção) e a segunda, coordenada sindética aditiva
(possui valor de soma, de adição).
Alternativa "a" -Não há verbo no primeiro trecho.

{C) Quando terminam cada trabalho, ouvem seu
suspiro.
{O) Terminando cada trabalho, ouvem seu suspiro.

~
Alternativa "b": correta- Oração principal (sem
conjunção): ouvem seu suspiro -_quando? Quando
terminar cada trabalho.
Alternativa "a" -0 verbo continua no infinitivo
e como pede para desenvolver a oração, coloca-se
uma conjunção e não se usa as formas nominais
{gerúndio, particípio e infinitivo).
Alternativa "c" -0 erro está em passar o verbo
para o plural.
Alternativa "d" -Continua com forma nominal
(particípio) e não acrescentou a conjunção.

Alternativa "b" -Não há verbo no primeiro trecho.
Alternativa "c" -Separou oração sem haver con~
junção.
200. {Pontua Concursos - Analista Judiciário
- Area Judiciária- TRE/SC/2011) Assim que organizar a coleção e melhorar o ambiente, vai abrir o
Museu da Enciclopédia.

2.8.UFMT
202. {UFMT - Promotor de Justiça - MT/2012} A
construção de enunciados por meio de períodos compostos coordenativos e subordinativos possibilita que
se evidenciem ideias e se estabeleçam de forma clara
relações de sentido. Leia os trechos abaixo.

'

Período compo_s_t_o____

,,
483:

.,

Gafifeu acreditava que a Terra gira em torno do
Sol.

~...,apesar de acreditar que a Terra gira em torne
do Sol, .••"

•

Foi forçado a renunciar ao seu ponto de vista
diante da Inquisição.

~apesar"

•

Passar o resto de sua vida em sua casa de campo
em Florença foi sua sentença.

"... mesmo assim recebeu sentença de passar o
resto de sua vida na casa de campo em Florença,"

•

Em 1992, o papa João Paulo ll anunciou que a
Igreja tinha errado ao julgar Ga1ileu.

Oração coordenada sindética conclusiva - conjunção "assim"

Reconstruindo as frases em um período composto, tendo como oração principal a segunda delas,
ficaria:

. mas, em 1992,-o papa João Paulo 11 anunciou
que a Igreja tinha errado ao julgá-lo."

(A) Galíleu, apesar de acreditar que a Terra gira
em torno do Sol. foi forçado a renunciar ao seu
ponto de vistã diante da Inquisição, mesmo
assim recebeu sentença de passar o resto de sua
vida na casa de campo em Florença, mas, em
1992, o papa João Paulo 11 anunciou que a Igreja
tinha errado ao julgá-lo.
(8) Passar o resto da vida em sua casa de campo em

Florença foi a sentença que Galileu recebeu porte r
acreditado que a Terra gira em torno do Sol, apesar de ter sido forçado a renunciar ao seu ponto de
vista, portanto em 1992, opa pa João Paulo li anunciou que a Igreja tinha errado em julgá-lo.
(C) Em 1992, o papa João Paulo 11 anunciou que a
Igreja tinha errado em julgar Galileu que, apesar
de acreditar que a Terra gira em torno doSo!, foi
forçado a renunciar ao seu ponto de vista diante
da Inquisição para passar o resto da vida em sua
caSa de campo em Florença.
(0) Galile\J, após a Inquisição onde foi forçado a

renunciar ao seu ponto de vista sobre a Terra
girar em torno do Sol, passou aresto de sua vida
em sua casa de campo em Florença, e, em 1992,
o papa João Paulo li anunciou que a Igreja tinha
errado em julgá-lo.
(E) Galileu acreditava que a Terra gira em torno do

Sol, por isso foi sentenciado a passar o resto de
sua vida em sua casa de campo em Florença,
apesar de ter sido forçado a renunciar ao seu
ponto de vista diante da Inquisição, mas, em
1992, o papa João Paulo 11 anunciou que a Igreja
tinha errado em julgá-lo.

Alternativa "a": correta - vejamos, abaixo, a
construção correta do período composto:
Ga!i!eu, apesar de acreditar que a Terra gira em
torno do Sol, foi forçado a renunciar ao seu ponto de
vista diante da Inquisição,
Oração principal

Oração subordinada concessiva - conjunção
(ocupando ordem intercalada na frase)

Oração coordenada sindética adversativa- conjunção "mas".

Alternativas "b", "c", "d" e "en- nestas alternativas, faltam:
•

Coesão e coerência aos períodos;

•

Clareza na ordenação das ideias;
Utilização da oração eleita pelo enunciado como
sendo a principaL

2.9.FUNRIO
Texto para a questão.

TECNOLOGIA EDUCACIONAL EDIGITAL
NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO

Elaine Turk Faria
O objetivo deste artigo é apresentar um estudo

sobre as possibilidades e necessidade de utilização
da tecnologia digitar nas instituições de ensino,
bem como da introdução da cultura tecnológica
entre alunos e professores, onde se inclui a educação à distância e as disciplinas semipresenciais no
ambiente acadêmico.
Com frequência, lemos nos jornais, revistas
e na literatura científica atual o quanto nossos
jovens estão familiarizados com a tecnologia e
têm facilidade na seu manuseio. Veem e Vrakking
(2009) denominam os jovens desta época de ugeração homo zappiens, que cresceu usando múltiplos
recursos tecnológicos desde a infóncia". Para estes
autores, a geração homo zappiens é digital, e a
escola é analógica. Reforçando essa posição, More
Prensky, educador americano, escreveu um artigo
em 2001 sobre os imigrantes digitais e os nativos
digitais, em que faz uma divisão entre os que veem
o computador como uma novidade e os que não
imaginam a vida antes dele, pois têm contato com
a tecnologia logo após o nascimento.
Esta situação, vivenciada na sociedade con·
temporânea, tem implicações tanto nas escolas de
educação bósica quanto nas universidades, jó que
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este é o novo perfil dos é;tudantes e-dos académicos. Consequentemente, os cursos de licenciatura,
onde se inclui também Q-CUlSO de Pedagogia, têm
de preparar os futuros Professores pOra atuarem
neste contexto.
[Texto adaptado} Fónte: Aprender e ensinar:
diferentes olhares e próticas. Maria Beatriz Jacques
Ramos & Efaine Turk Faria (orgs.). Porto Alegre:
PUCRS, 2011, p. 13.
203. {FUNRIO - Analista do Seguro Social INSS/2014) No último parágrafo, a autora diz que
~esta situação, vivenciada na sociedade contemporânea, tem implicações tanto nas escolas de educação básica quanto nas univ€rsidâdes, já que este é o
novo perfil dos estudantes e dos acadêmicos".
Assinale a alternativa que reescreve o trecho
acima sem comprometer o significado original.
(A) Como o novo perfil dos estudanteS_ e dos acadêmicos é este, o que se vivenda na sociedade
atual é uma situação que tem implica-ções sobretudo nas escolas de educação básica e nas universidades.
{8)

Esta situação, que a sociedade contemporânea
vivenda, tem implicações não só nas escolas de
educação básica como nas universidàdes, tendo
em vista que este é o novo perfil tanto dos estudantes quanto dos acadêmicos.
-

{C) A sociedade contemporânea tem vivenciado
esta situação, cujas implicações se dão não apenas nas escolas de educação básica, mas inclusive nas universidades, porquanto este perfil é
muito novo entre estudantes e acadêmicos.
{O) A vivência da sociedade contemporânea em
relação a este novo perfil de estudantes e acadêmicos é uma situação que implica escolas de
educação básica e universidades.
(E) Já que a sociedade contemporânea vivenda
uma situação que implica tanto as universidades
quanto as escolas de educação básica, esse é o
novo perfil dos estudantes e dos acadêmicos.
Alternativa correta: letra "b"
Período composto - emprego das conjunções.
Para facilitar, vamos dividir as informações.
esta situação, vívenciada na sociedade contemporânea, tem implicações tanto nas escolas de
educação básica quanto nas universidades =
Esta situação, que a sociedade contemporânea
vivenda, tem implicações não só nas escolas de
educação básica como nas__universidades.
já que este é o novo perfil dos estuda_l}tes e dos
acadêmicos (causa) =tendo em vista que este

é o novo perfil tanto dos estudames quanto dos
acadêmicos.
Há relação de causa e consequência entre os
períodos.

Alternativa "a"- Alterou o sentido, atente-se ao
emprego de sobretudo que significa acima de tudo,
principalmente.
Alternativa »c"- Comprometeu o sentido, pois
porquanto pode indicar conclusão, além de ter indu·
ído ideia oposta com o uso da conjunção mas.
Alternativa "d" - Período totalmente incoerente (sem sentido).
Alternativa "e" - O uso da comp_aração alterou
o sentido {tanto... quanto).
204. (Funric- Policial Rodoviário Federal/2009)

Um importante aspecto da experiência dos outros na
vida cotidiana é o caráter direto ou indireto dessa experiência. Em qualquer tempo é possfvel distinguir entre companheiros com os quais tive uma atuação cofnum situações face a face e outros que são meros contempOrâneos,
dos quais tenho lembranças mais ou menos detalhadas,
ou que conheço simplesmente de oitiva. Nas situações
face a face tenho a evidência direta de meu companheiro,
de suas ações, atributos, etc. Já o mesmo não acontece no
caso de contemporâneos, dos quais tenho um conhecimento mais ou menos dignos de confiança.
No trecho "Já o mesmo não acontece no caso de
contemporâneos, dos quais tenho um conhecimento
mais ou menos dignos de confiança.", a palavra "já"
pode ser substituída, sem alteração de sentido, por
(A) entretanto.
(8) como.
(C) à medida que.
(D) se.

(E) quando.

[;;1''43:HtTifK&tAiternativa "a": correta - Pelo contexto, conclui-se que o vocábulo já indica oposição, ou seja,
adversidade. Pode ser substituído por mas, porém,
contudo, todavia, entretanto, no entanto, não
obstante.
Alternativa "b"- Como pode indicar comparação, conformidade ou causa.
Alternativa "c"- Proporção.
Alternativa "d" -Condição.
Alternativa "e"- Tempo
~ Dica -Conjunções coordenaãli'S
1)

Aditivas: e, nem (= e não), não só ... mas também, não só... como também, bem como, não
só ... mas ainda.

Período ·composto

---

2) Adversativas: mas, porém, contudo, todavia,
entretanto, no entanto, não obstante.

gamento para tona/izar tal ato como criminoso ou
ndo é superior a todos os outros·critérios? (. .. )

Alternativas: ou, ou ... ou, ora, já ... já, quer...
quer, seja ... seja, talvez ...talvez.

Surgiu, como defesa, a ideia de que, ~
não tivessem força, tinham direitos, fundados nas
noções de Justiça, Caridade, Igualdade e Dever.
Essas noções foram se insinuqndo naquele grupo
humano primitivo, institufdo pelos que delas necessitavam, táo certo como o é o fato de os primeiros
remédios terem sido inventados pelos doentes. (... )

3)

4) Conclusivas: logo, pois (logo), portanto, por

conseguinte, por isso, assim.
5)

Explicativas: que, porque, pois (porque), por·
1
quanto.
'

Lista de conjunções subordinadas adverbiais
mais pedidas.
._

._

Causais: porque, que, como(:: porque, no início
da frase), pois que, visto que, uma vez que, porquanto, já que, desde que, etc.
Concessivas: embora, ainda que, apesar de que,
se bem que,_ mesmo que, por mais que, posto
que, conquanto, etc.
Condicionais: se, caso, contanto que, salvo se, a
não ser que, desde que, a menos que, sem que,
etc.

LISPECTOR, Clarice. Outros escritos. Rio
de Janeiro: Rocco, 2005. p. 45~46. (Adaptado)
205. (UEG - Delegado de Polícia - G0/2013) Os
termos "pois" e "embora# expressam, respectivamente, sentido

{A) final e causal
(8) explicativo e concessivo
{C) conformativo e alternativo
(D) adversativo e condicional

Conformativas: conforme, como (:= conforme),
segundo, consoante, etc.
Finais: para que, a fim de que, que, porque {::
para que), que, etc.
._

Proporcionais: à medida que, à proporção que,
ao passo que e as combinações quanto mais ...
(mais), quanto menos ... (menos), quanto menos
... (mais), quanto menos ... (menos}, etc.

._

Temporais: quando, enquanto, antes que,
depois que, logo que, todas as vezes que, desde
que, sempre que, assim que, a!:jora que, mal (""
assim que), etc.

~

Comparativas: como, assim como, tal como,
como se, (tão)... como, tanto como, tanto
quanto, do que, quanto, tal, qual, tal qual, que
nem, ~ue (combinado com menos ou mais}, etc.
Consecutivas: de sorte que, de modo que, sem
que(= que não), de forma que, de jeito que, que
(tendo como antecedente. na oração principal
uma palavra como tal, tão, cada, tanto, tamanho), etc.
Fonte: http://www.soportugues.com.br!

Alternativa correta: letra "b"- Pois equivale a
porque, isto é, explica; embora é conjunção concessiva e indica oposição.
Alternativa "a" - Faríamos a pergunta para
quê?= finalidade; por quê? para causa.
Alternativa "c"- Conformidade é regar= conforme; alternância é ou ... ou, ora ... ora .
Alternativa "d" -Adversativo: mas, porém, con~
tudo, todavia etc.; condicional: caso, se.

2.11. CESGRANRIO
206. (Cesgranrio -

Analista Previdenciário INSS/ 2005) Em "O caminho de cada um se faz ao
caminhar.", a oração reduzida pode ser substituída,
sem alterar o sentido; por:

(A) desde que se caminhe.
(B) porque se caminha.
(C) quando se caminha.
{O) pois se caminha.

2.10UEG

(E) no entantO se caminha.

i!!!,H:il!@~·
Trechos para a questão.
o c·~·"" -·v._

(...) E não há o direito de punir, ~ a própria
representação do crime na mente humana é o que
há de mais instável e relativo: como julgar que posso
punir baseada apenas em que o meu critério de jul-

Alternativa "c": correta.
O Nota da autora: Em primeiro lugar, é necessá~
rio relembrar o que siçnifica oração reduzida, certo?

Como o próprio nome sugere, ela é menor, ou·
seja, não possui conjunção, mas sim um verbo na

....•
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eu estou, neste momento, olhando para minha
vida? Onde eu estou? Onde você está?

forma nominal (infinitivo, gerúndio ou particípio).·
Para desenvolvê-la, é necessário retirar a forma
nominal e encaixar uma conjunção (uma palavra), ou
uma locução conjuntiva (mais de uma palavra).

Aquilo que nós carregamos através desse comi·
nho pertence apenas a nós mesmos:"Se oferecemos
algo a alguém, e isto é aceito, deixa de nos pertencer. E se não for aceito, continua conos~o. E é isso
que acontece com nossos sentimentos ,de amor;
compaixão, inveja, raiva e tudo que nossa alma
humana possa criar. Se o amor que eu sinto não é
aceito, eu não posso doá-lo. Se a raiva que eu sinto
não é aceita, eu não posso depositá-la. Se o outro
não me recebe, eu não posso chegar. Eu continuo a
sentir o que sinto, mas não chega ao destinatário.

Exemplo: Terminada a prova, todos saíram.

•
•
•••i

Todos saíram= oração principal;
I

Terminada a prova= oração subordinaC!a adverbial temporal (quando?} reduzida (sem conjunção) de partidpio (terminada) .

Desenvolvendo-a: Quando terminou a prova,
todos saíram.
Fácil, não é?

Só carregamos aquilo que não é nosso se dermos permissão para isso. Ou melhor, se eu aceito
levar uma carga que não me pertence-é porque eu
estou fazendo essa escolha. Eesse é o caminho que
eu estou escolhendo. Se, ao contrário, eu percebo
e discrimino aquilo que tem a ver comigo e reconheço como pertencente a mim, eu entro no fluxo
da minha vida, me apodero do sentido que ela tem
para mim.

Voltemos à questão: O caminho de cada um se
faz ao caminhar.
~

O caminho de cada um se faz= oração principal;

~

Ao caminhar= oração subordinada adverbial temporal (quando?) reduzida de infinitivo (caminhar).

Desenvolvendo: O caminho de cada um se faz
quando se caminha.

Alternativa "a" -Condição.

Os upor quês"já não são importantes. Mas, sim,
buscara sentido através do upara quê". Procurando
compreender o propósito das atitudes. Apren·
dendo a fazer a leitura dos gestos. Se uma pessoa
(nos incluindo também) tem um determinado
comportamento, não devemos perguntar: "Por que
isso"? Mas, o melhor é perguntar: "Para que isso? O
que você quer obter ou provocar?
Qual a sua intenção em fazer tal coisa''?

Alternativa "b" -Explicação.
Alternativa "d" ·-Explicação.
Alternativa "e" -Adversidade (oposição),

Atenção! As questões de números 4
e 5 referem-se ao texto abaixo.

Dessa maneira, temos a possibilidade de transformar a situação que nos aflige. Não é desvendando
o "por quê", mas compreendendo o "para quê".

O sentido da vida

Quantas vezes ficamos desesperados e!2..:
curando entender a loqicidade do que nóo tem
lógica. Queremos uma explicação lúcida e convin·
cente daquilo que não se explica. Simplesmente é.
Nos perdemos em um mar de upor quêsu.
Por que isso, por que aquilo. Por que justamente
comigo? Nos afundamos nos "por quês" em tudo
que nos cerca, e perdemos o sentido do fluxo do
nosso caminho.
Não existem caminhos pré-determinados. O
caminho de cada um se faz ao caminhar. Ou seja, a
maneira como eu percorro o meu caminho é que vai
determinar como ele irá se delinear. O ponto de chegada é a meta que eu necessito para a evolução da
minha consciência, do meu ser interior. Aquilo que
eu devo aprender. A conclusão a que eu devo chegar.
Mas, a maileira como eu caminho, se me posiciono às margens, de um lado ou de outro, ou se
prefiro a via central, o caminho do meio, depende
de mim. Tudo é uma questão de posicionamento.
Onde eu me coloco diante de tal fato? De que lugar

Ninguém tem o direito de escolher o comi·
nho que você deve seguir! Só s~ você permitir ...
(LIMA, Eneida. Jornal do Brasil.' Revista Vida. Rio de
Janeiro, 28 ago. 2004. ano I, no 38. p. 20.
?:07. (Cesgranrio - Analista Previdenciário INSS/ 2005) O conectar em destaque estabelece
uma relação de causa e consequência entre a ideia
ou argumento que introduz e a ideia anterior em:
(A) uNos afundamos nos "por quês" em tudo que nos

cerca, e perdemos o sentido do fluxo do nosso
caminho.u (segundo parágrafo)
(B) "O ponto de chegada é a meta que eu necessito
para a evoluçáo da minha consciência, do meu
ser interior." (terceiro parágrafo)

é nosso se dermos permissão para isso." (sexto parágrafo)

(C) "Só carregamos aquilo que não

(O)

use, ao contrário, eu percebo e discrimino aquilo
que tem a ver comigo ... u (sexto parágrafo)

l

1

Período composto
(E) "Não é desvendando o "por quê", mas compreendendo o "para quê"." (penúltimo parágrafo)
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Alternativa "a" -tempo- ficamos desesperados
quando?
Alternativa "b" -tempo - o caminho de cada
um se faz quando?

Alternativa "a": correta.
O Nota da autora: Em primeiro lugar, veja se
encaixa a pergunta por quê?- Perdemos o sentido
do fluxo por quê? Porque nos afundamos nos "por
quês" em tudo que nos cerca (aqui está a causa- na
reposta da pergunta}. A oração para que fazemos a
pergunta é a consecutiva. Pronto. Muito fáciL
~

Consecutiva: perdemos o sentido do fluxo. Em
caso de dúvidas faça assim: Nos afundamos nos
"porquês" em tudo que nos cerca, de modo que
perdemos o sentido do fluxo do nosso caminho.
Encaixou de modo que está provddO que se trata
de uma consequência.

Alternativa "b" -que eu necessito = oração
subordinada adjetiva (pronome relativo) restritiva
(sem pontuação).
Alternativa "c" -que não é nosso = oração
subordinada adjetiva (pronome relativo) restritiva
(sem pontuação); se dermos permissão para isso =
oração subordinada adverbial condicional (caso).
Alternativa "d" -Se eu percebo ~ oração subordinada adverbial condicional (caso perceba); e discrimino aquilo= oração coordenada aditiva; que tem a
ver comigo =oração subordinada adjetiva (pronome
relativo) restritiva (sem pontuação).

Alternativa "e" -mas compreendendo o "para
quê" ~.oração coordenada adversativa.

Alternativa "c" -modo- buscar o sentido através do "para quê" como?
Alternativa "d" -modo- buscar o sentido através do upara quê" como?
Atenção! A questão a seguir
refere-se ao trecho abaixo.

Jovem tem saudade?
A juventude de hoje vive um processo inusitado
na história: tem saudades daquilo que não conheceu nem viveu mas sabe como foi e curte. Por quê?
Em primeiro lugar, porque v1've um quotidiano de
grande mutação que a nada fixa, consolida ou solidifica. (... )(Artur da Távola. Disponível em: http://
wwwjornalhorah.com.br/colunas/
artur1.htm.
Acesso em 28 dez. 2004).

209. (Cesgranrio- Analista Previdenciário -INSS/
2005) Na passagem "A juventude de hoje vive um pro~
cesso inusitado na história: tem saudades daquilo", os
dois pontos podem ser substituídos, sem alterar o
sentido, por:

(A} desde que.
(B) porque.

(C) quando.

208. (Cesgranrio - Analista Previdendário INSS/ 2005) Assinale a oração que NÃO apresenta
uma ideia de circunstância.
(A) "- .. procurando entender a logicidade do ... "(primeiro Parágrafo)
(B} " ... ao caminhar." (terceiro parágrafo)
(C) "Procurando compreender o propósito das atitu-

des." (sétimo parágrafo)
(D) "Aprendendo a fazer a leitura dos gestos." (sétimo
parágrafo}
(E) "... detransformar a situação ..." (penúltimo parágrafo)

(D) no entanto.
(E) mas também.

Alternativa "b": correta - Se os dois pontos
indicam explicação, a conjunção só pode ser porque. Nas demais circunstâncias, não cabem os dois
pontos, confirmemos as circunstâncias expressas
pelas conjunções.
Alternativa "a" -concessão- ideias opostas.
Alternativa "c" -tempo.
Alternativa "d" -adversidade.
Alternativa "e" -aditiva.

Alternativa "e": correta- É preciso rever o período todo- voltando ao texto- para se certificar de
que não há circunstância: temos a possibilidade de
transformar a situação
v.t.d. objeto direto complemento nominal

~ Dica - A conjunção mas é adversativa, caso
venha acompanhada do vocábulo também, torna-se aditiva.

(*)Observação: nas provas atuais, não foi pedido
este- tópico.

í

Revisaço<§ -língua Portuguesa • Duda Nogueira

488 1

2.12. FUNCAB
21 D. (FUNCAB - Engenharia Civil - SUPEL/
RO 2016} Em ~Leio no jornal a notícia de que um
homem morreu de fome.", a oração destacada é

Alternativa "d": correta- Sartre não viveu para
testemunhar as tentativas por quê? Porque morreu
em 1980 ""causa.
Alternativa "a" -Quando?

subordinada substantiva:

Alternativa "c" -De modo que.

A) objetiva indireta.

Alternativa "c" -Se, caso.

B) predicativa.

Alternativa "e" -Para quê?

C) completiva nominaL

0) objetiva direta.

212. (Delegado de Polícia- R0/2009- FUNCAB) A
oração grifada no período abaixo classifica-se como
subordinada adverbial: "Cwiosamente, à medida que

E) subjetiva.

Alternativa correta: letra "c" - É necessário
analisar sintaticamente a oração principal:

a distdncia entre seus sonhos e suas coinpetências diminui pelo seu próprio sucesso, surge frustração, e não
felicidade."
(A)

leio
sujeito:

'"

leio algo:
V.T.D.

no jornal

a noticia

de que um
homem-

0.0.

complemento
nominal

adjunto

adverbial
de lugar

Leio a notícia de algo: a oração completa o nome

comparativa.

(B) concessiva.
(C)

proporcional.

{D)

conformativa.

(E) temporal.

"notícia" que morfologicamente é substantivo e sin-

taticamente, complemento nominal= oração subordinada substantiva (leio a notícia disto) completiva

nominal.
Alternativa "a"- A oração principal precisaria
terminar em verbo transitivo indireto.
Alternativa "b"- A oração principal terminaria
em verbo de ligação.
Alternativa "d"- A oração principal precisaria
terminar em verbo transitivo direto.
Alternativa "e" - A oração principal teria função de sujeito. Exemplo: Convém que aprenda esse
assunto com urgência. Oração principal: convém. O
que convém? Que aprenda esse assunto com urgência (sujeito oracional, pois possui verbo).
211. (FUNCAB - Delegado de Polícia - ES/2013)

Em: "Morto em 1980, Sartre não viveu para testemunhar as tentativas às vezes pouco sutis de promover a tortura ao status de mal menor do século
XXI.", o adjunto adverbial "Morto em 1980" expressa
a seguinte circunstância:
(A) tempo.
(B) consequência.
(C) condição.
{D) causa.
(E} fim.

Alternativa "c": correta - À medida que indica
proporcionalidade, ou seja, ações ~imultâneas.
~

Dica- Na medida em que: causa.

Alternativa "a" -Como, assim como, tal como,
como se, (tão) ... como, tanto como, tanto quanto, do
que, quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que (combinado com menos ou mais), etc.
Alternativa "b" -Embora, ainda que, apesar de
que, se bem que, mesmo que, por mais que, posto
que, conquanto, etc.
Alternativa "d" -Conforme, como (= conforme),
segundo, consoante, etc.
Alternativa "e" -Quando, enquanto, antes que,
depois que, logo que, todas as vezes que, desde que,
sempre que, assim que, agora que, mal(= assim que),
etc.

2.13. DOM CINTRA

Atenção! As questões seguintes
referem-se ao texto.

Consumismo jovem
Os jovens estão se endividando. Segundo pesquisa da Associação Comercial de São Paulo, 67%

Período composto

dos inadimplentes têm menos de 35 anos e 240%
têm entre 26 e 30 anos.
Mais do que um levantamento estatístico ou
curiosidade, tais números expressam uma realidade preocupante: a falta de. educação para o
consumo. Sem isso, o jovem compra acima de suas
possibilidades e talvez prossiga nesse desequilíbrio
quando for mais velho.
Além disso, essas pessoas não estão se endividando para comprar bens tecnológicos como computadores cu aparelhos que aumentem o conforto e a
segurança no lar. Nada disso. Torraram dinheiro com
roupas e calçados. O terceiro item da lista também.é
uma advertência, por si só: empréstimo pessoal.

A agiotagem é um dos negócios que mafs se
desenvolvem nos municfpios brasileiros, com a
oferta de dinheirO fácil, a juros extorsivos, para óvidos consumidores, principalmente das classes Ce D.
Dever desde os primeiros anos de carteira de
trabalho assinada é uma péssima tendência para o
futuro. Hábitos de poupança não são estimulados
nem valorizados aqui.

É evidente que todas querem consumir. Não
há crime algum nisso, até porque, sem compras,
não há produção nem empregos. A economia fica
estagnada e o pafs caminha para trós. Certamente
não defenda tal comportamento.
Mas o consumismo desenfreado é péssimo para
as pessoas e para o ambiente e indica um descontrole que pode, sem trocadilho, custar muito caro.
Há situações que precipitam a inclusão do
consumidor em listas de devedqres. Desemprego
e despesas inesperadas, provocadas por doenças,
são totalmente compreensíveis. Planejar as compras, contudo, poderia evitar a maioria dos casos
de inadimplência.
Prestações que "caibam no bolso", sem verifi-

caçã~ do quanta se paga a mais por essa aparente
facilidade; crédito rotativo dos cartões; e empréstimos em geral, inclusive os consignados, são alguns
dos caminhos mais rápidos para estourar os orçamentos pessoais e familiares.
Falta, também, uma lei que profba a concessão de crédito sem exigência de garantias. Porque
não há milagre em finanças. Se uma empresa não
exige comprovação de renda e bens que garantam
o empréstimo, só há uma explicação plausível:
ela compensa o risco de calote cobrando juros de
agiota.

do alcoolismo e para a importãncia de preservar o
ambiente. Muitas vezes, têm aulas sobre cidadania,
polftica e grandes desafios mundiais, coma a escassez de água e as guerras religiosas. Por que não
recebem mais subsídios sobre consumo consciente,
não somente com foco ambiental, mar também
em relação à proteção de seus bolsos e à aplicação
~o Código de Defesa do Consumidor?
Também nessa área é tolice imaginar que as
autoridades resolvam tudo, Não solucionam nem
problemas gravíssimos como filas nos corredores
dos hospitais públicos e transporte coletivo super/otodo ...
Os pais deveriam ajudar nesse processo educativo, mas, convenhamos, nem os adultos escapam
do excesso de compras. Então, não é uma surpresa
saber que os mais novos não conseguem pagar
suas contas em dia.
Perder o crédito é um desastre para qualquer
pessoa. Fecha as portas para a aquisição até de
produtos fundamentais, totalmente necessários,
como alimentos e medicamentos. Carimba os consumidores como devedores e isso tem repercussões
em todos os segmentos da vida, inclusive o profissional.
Isso não pode, então, ser visto coma mais uma
tendência ou consequência da inclusão social. O
papel aceita tudo. Fazer as contas e não assumir
compromissos superiores à renda não é caretice.
Euma das condições para um futuro melhor.. sem
sobressaltos, sem cobradores e sem insônia. Não
desejamos novas gerações repletas de devedores.
(DOLC!, Maria Inês. Folha de São Paulo. Folhainvest. 17/10111, p. 88.)

213. (Procurador do Município- Prefeitura Petrópolis- RJ/2012- DOM CINTRA) O parágrafo 5 está
estruturado em dois períodos entre os quais parece
não haver relação de· sentido. A leitura dos dois períodos, entretanto, tomados na dimensão da leitura
integral do texto, permite depreender que o segundo
período exprime em relação ao primeiro o sentido de:
{A) proporcionalidade;
(B) causalidade;

(C) conclusão;
(D) analogia;
(E) consequência.

AgiOtagem é crime e não deveria ser permitida.
Antes de chegar à faixa etária que tem mais
devedores na pesquisa da ACSp, jovens frequentam escolas e universidades. São orientados sobre
os riscos do consumo de drogas, do tabagismo e

Alternativa "b": correta - O fato negativo mostrado no primeiro perfodo causa a situação expl!ci-·
ta da no primeiro perfodo. Faz-se a pergunta por quê?

••

I
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Por que hábitos de poupança não são estimu- - ·Ê~ cada uma das redações abaixo do referido
período foi acrescentado elemento de coesão adetendência para o futuro.
quado à relação do sentido do texto, COM EXCEÇÃO DE'
"
Alternativa "a" -Proporção: à medida que, à prolados nem valorizados aqui? Porque é uma péssima

porção que, ao passo que e as combinações quanto
mais ... {mais),

quanto

menos ... (menos),

quanto

menos .. {mais), quanto menos ...(menos), etc.

"'•

Alternativa "c" -Conclusão: logo, pois (depois
do verbo}, portanto, por conseguinte, por isso, assim.

Alternativa "d" -Analogia é comparação: como,
as.sim como, tal como, como se, (tão) ... como, tanto
como, tanto quanto, do que, quanto, tal, qual, tal qual,
que nem, que(combinado com menos ou mais), etc.

Alternativa "e" -para haver consequência a
proposição deveria vir invertiàa. Consequência: de

sorte que, de modo que, sem que (= que não), de
forma que, de jeito que, que (tendo como antecedente na oração principal uma palavra como tal, tão,
cada, tanto, tamanho}, etc.
214. {Procurador do Munidpio -Prefeitura Petrópolis- RJ/2012- Dom Cintra) Na linha de argumentação desenvolvida pela autora, pode-se interpretar
que o parágrafo 7 exprime em relação ao parágrafo
6 o sentido de:
(A) comparação;

(B) meio;
{C)

modo;

(0) oposição;

(A) Agiotagem é crime, e, porquanto, não deveria
ser permitida.

'

(8) Agiotagem é crime e, por isso, não deveria ser

permitida.
(C) Agiotagem é crime e não deveria ser permitida,
pois.
(D) Agiotagem é crime e, por conseguinte, não deve-

ria ser permitida.
(E) Agiotagem é crime e, em razão disso, não deveria ser permitida.

Alternativa "a": correta -O elemento de coesão porquanto não é adequado ao sentido do texto,
porque é explk;ativo e a segunda oração é conclusiva. Todos os elementos de coesão textual das redações abaixo são adequados à relação de sentido do
texto:
Alternativa "b" -por isso: conclusivo.
Alternativa "c" ~Houve omissão do elemento
de coesão textual, mas o sentido de relação é garantido.
Alternativa "d" -por conseguinte: conclusivo.
Alternativa "e" -em razão disso: conclusivo.

(E) finalidade.

2.14. NUCEPE
Alternativa "d": correta- Exato, uma vez que o
parágrafo 6 mostra o lado positivo do consumismo
consciente, enquanto o parágrafo 7 mostra o contrário.
Alternativa "a" -comparação: como, assim
como, tal como, como se, (tão) ... como, tanto como,
tanto quanto, do que, quanto, tal, qual, tal qual, que
nem, que (combinado com menos ou mais), etc.

216. (NUCEPE- Delegado de Polícia- Pl/2014) Em:
os serviços prestados são tão ruins que há um inconformismo generalizado, as relações sintático-semânticas que se estabelecem entre as orações principal e
subordinada são de
(A) causa e consequência.
(B) causa e condição.

Alternativa "b" -meio: modo de procedimento,
de ação; forma; jeito.

(C) comparação e consequência.

Alternativa "e" - modo: estado, situação das
coisas. e) finalidade: para que, a fim de que, que,
porque (c::o para que), que, etc.

{E) conformidade e causa.

-----------215. (Procurador do Município - Prefeitura
Petrópolis- RJ/2012- DOM CINTRA) Na redação
do período "Agiotagem é crime e não deveria ser
permitida" (parágrafo 11) a autora omitiu elemento
de coesão textual que poderia exprimir com mais
clareza a relação de sentido entre as duas orações.

(D) condição e comparação.

Alternativa correta: letra na"- Fácil!
Porque há um
inconformismo generalizado?
Porque os serviços prestados
são ruins

a pergunta é a consequência
a resposta é a causa

[49'1-1

período composto
Alternativa "b"- Se indicasse condição, caberia

caso.
Alternativa "c"- Não compara.
Alternativa "d"- Não há condição nem campa~
ração.
Alternativa "e" - Conformidade é regra, não
possui essa ideia.
217. (Delegado de Polícia - Pl/ 2009 - NUCEPE)
Observe o trecho: POs seres humanos não vivem
em sociedade apenas porque escolhem esse modo
de vida, mas também porque a vida em sociedade é
uma necessidade da natureza humana." O conectivo
destacado expressa um sentido de:

{A) oposição.
(B) concessão.

(D) Falamos ou calamos~ permitem os contextos sociais em que atuamos.
(E) Como aprender a conviver com as diferenças de
pe$sÕas e grupos?

ii.!.' 1Mi'i&
Alternativa "c": correta - O conectivo como
possui valor de exemplificação nos dois períodos
mencionados: ordem material, como os alimentos, a
roupa, a moradia; existência de limites acontece até
mesmo com os grupos familiares.
Alternativa "a" -Causa
Alternativa "b" -Todos conhecemos isto. Como
conjunção integrante. Sempre que conseguir
encaixar o pronome demonstrativo antes da conjun~
ção, classifica~se a oração posposta como subordinada substantiva e a conjunção é integrante.

(C) conclusão.

Alternativa "d" -Conformidade, regra.

(D) adição.

Alternativa "e" -De que maneira?

(E) comparação.

2.1 S. FEPESE
Alternativa "d": correta - A conjunção mas
indica adversidade (oposição} caso não esteja acompanhada pelo vocábulo também (inclusão). Mas
também= adição.
Alternativa "a" -Mas, porém, contudo, todavia,
entretanto, no entanto, não obstante.
Alternativa "b" -Embora, ainda que, apesar de
que, Se bem que, mesmo que, por mais que, posto
que, conquanto, etc.

219. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

Analise o período composto a seguir:
'"Assim, se retomarmos a teoria da argumentação, exposta anteriormente, perceberemos que a
intenção daquele que argumenta é formar a opinião
do leitor ou ouvinte, ten~ando convencê-lo."
{ ) No período acima, existem mais de cinco orações

Alternativa "c" -logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso, assim.

( ) Verdadeiro ( ) Falso

Alternativa "e" - Como, assim como, tal como,
como se, (tão)... como, tanto como, tanto quanto, do
que, quanto, tal, Qual, tal qual, que nem, que(combinado com menos ou mais), etc.

Resposta: (verdadeiro)

218. (Delegado de Polícia - Pll 2009 - NUCEPE)
Considere o valor semântico do conectivo grifado no
seguinte trecho: "as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem mõterial, ~os alimentos, a roupa, a moradia". Essa expressão tem o
mesmo sentido na alternativa seguinte:

O Nota da autora: para saber o número de ora~
ções, é necessário saber o número de verbo, pois em
toda oração existe um verbo.

1) Assim, se retomarmos a teoria da argumentação,
exposta anteriormente;
2) Perceberemos
3) que a intenção daquele é

(AI Como só nos afirmamos na convivência com os
outros, ninguém pode sobreviver sozinho.

4) formar a opinião do leitor ou ouvinte

(B) Todos conhecemos ~ é difícil viver sem a
participação dos outros.

6) tentando convencê-to.

(C) A convivência social também implica a existên-

220. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

cia de limites;~ acontece até mesmo com os
grupos familiares.

5) que argumenta
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( ) A forma porque, junto e sem acento, equivale a
porquanto, por causa de/que, pois, uma vezque.
Essa forma representa, em geral, uma conjunção
coordenativa explicativa depois de oração com
verbo no imperativo, como no exemplo "A", ou
uma conjunção subordinativa causal, como no
exemplo"8".
Exemplo A:
Sugiro que faças atividades físicas na academia,
porque assim você exercita o corpo e retarda as
doenças da velhice.
Exemplo B:
Depois disso, num certo momento, ele disse que
estava preocupado porque faz um trabalho voluntário com crianças carentes.
( ) Verdadeiro ( ) Falso

Resposta: (verdadeiro)
O Nota da autora: questão de período composto e ortografia.
EmA, o "porque" equivale a POIS, ou seja, explica.
Perceba que as orações são independentes sintaticamente, portanto se trata de coordenação;
Em 8, o ."porque" equivale a JÁ QUE e indica

---~---

--

(D) conjunção adversativa, que liga palavras ou ora-

ções, e invariável.

r&tJtttDD
Alternativa correta: letra "d" - Conjunção
porque liga duas orações e invariável por não admitir plural nem feminino; é coordenada adversativa
pelo fato de exprimir ideias opostas. As mais usadas
são: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no
entanto, não obstante.
Alternativa "a"- Preposição liga palavras e não
possui ideia adversativa.
Alternativa "b"- Preposição não é variável.
Alternativa "c" - É conjunção coordenada
adversativa, liga orações, e invariável.

2.171BFC
222. (IBFC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaO modo pelo qual as palavras se relacionam no texto é determinante para a conshução
de sentidos. Assim, no fragmento "Apesar da minha
admiração, fiquei caiada,", é possível notar que a
expressão "apesar da" assume valor:
TRE~AM/2014)

(A)

explicativo

causa por estar ligando orações subordinadas~

{8) concessivo

possuem dependência sintática.

(C)

Facilitando:

(D) consecutivo

conclusivo

A- orações independentes:
l}

Sugiro que faças atividades físicas na academia

2)

assim você exercita o corpo e retarda as doenças
da velhice.
B- orações dependentes:

1)
2)

Depois disso, num certo momento, ele disse que
estava preocupado
porque faz um trabalho voluntário com crianças
carentes.

2.16MAIS
221. (MAIS- Procurador Município- Prefeitura
limeira - SP/2014} O texto afirma em determinado
momento que esses criadores "pensam como artistas, porém trabalham como contadores". O termo
destacado é uma
(A} preposição, invariável e adversativa.
(8} preposição, variável e adversativa.
(C) conjunção de contrariedade, que liga palavras

ou orações, e variável.

Alternativa correta: letra "b" -Apesar de indiCa
concessão: admite uma contradição ou um fato inesperado. Indicam concessão: embora, conquanto e
as locuções ainda que, ainda quando, mesmo que,
se bem que, posto que, apesar de que.
Alternativa "a" - que, porque e pois (= porque).
Alternativa "c" - logo, portanto e pois (=
logo). Usa-se ainda: então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista disso, etc.
Alternativa "d"- que, de forma que, de sorte
que, tanto que, etc., e pelas estruturas tão ... que,
tanto ... que, tamanho ... que.

2.18AOCP
223. (AOCP- Analista Judiciário- Área Judiciária
- TRE- AC/2015) Em ~caso se associem a esses elementos os avanços da tecnologia médica em todas
as suas dimensões, a expectativa de vida pode realmente surpreender~, a oração subordinada expressa

Período composto
--~------~----~~

·-

Normalmente o Estado de Direito é confundido
com o Estado Constitucional (Estado Democrático
de Direito), entretanto, isto é um equivoco. ____ _

(A) finalidade.
(B) causa.
(C} comparação.

(O) condição.
(E) contraste.

B®1Mt·•
O Nota da autora: Antes, é necessário saber
qual é a oração subordinada e qual é a principal.
Subordinada: encaixa-se em uma oração anterior, desempenhando alguma função sintática que
falta na principal= Caso se associem a esses elemeritos os avanços da tecnologia médica em todas as
suas dimensões.

Principal: é -sempre incompleta, falta uma função sintática, e nela se encaixa uma subordinada
(não possui conjunção)= a expectativa de vida pode
realmente surpreender.
Alternativa correta: letra "d"- a expectativa de
vida pode realmente surpreender caso se associem
a esses elementos, ou seja, se se associarem a esses
elementos: condição.
Alternativa "a"- Para indicar finalidade, far-se-ia a pergunta "para quê?" à oração principal. Indicam finalidade: que, porque (= para que) e as locuções conjuntivas a fim de que e para que.
Alternativa "b"- Para ser causa, faríamos a pergunta "por quê?" à oração principal. Indicam causa:
porque, como (sempre introduzido na oração anteposta à oração principal), pois, poiS que, já que, uma
vez que, visto que.

Alternativa "c" - Não há comparação. Usaríamos: como, tão ... como (quanto), mais (do) que,
menos (d_pJ que.

Alternativa "e" - As orações subordinadas
concessivas indicam contraste, contradição (não
é o caso). Conjunções mais usadas: embora e conquanto; locuções: ainda que, ·ainda quando, mesmo
que, se bem que, posto que, apesar de que.
•••••••••••••• •••• o •••
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Q!JESTÕES DIFÍCEIS
1.ESAF
01. {ESAF - Auditor~Fiscal- RFB/2014) Assinale a

opção que preenche a lacuna do
texto de forma a torná-to gramaticalmente
reto, coeso e coerente.

çor~

---~-~-~~-~-~------~~---

Com efeito, se é a legislação que serve de parâmetro para atuação estatal, então, esta mesma
legislação, por conseguinte, é livre. Em tais Estados
(Estado de Direito), o absolutismo do rei é substituído pelo absolutismo do parlamento (supremacia do
parlamento e não da constituição).
(Disponível em: <http:lfwww.ambito-juridico.eom.br/site/index.php7n linlc=revista artigos leitura&artigo id 8873>. Acesso em: 17 mar.
2014.)

(A} Conquanto, no Estado Constitucional, a constituição funciona como fundamento de validade
de toda ordem jurídica, disciplinando não só a
atuação do Executivo e Judiciário, como também
do legislativo, vigendo, aí sim, a supremacia da
constituição.
(B) Embora, no Estado Constitucional, o legislador
encontra limites jurídicos nas normas constitucionais, as quais traçam o perfil de cada exação,
de forma que a competência tributária é delimitada através da conjugação das normas que
tratam especificamente de cada tributo com os
princípios constitucionais.
{C) Daí podermos concluir que, no Brasil, por força
de uma séria de disposições constitucionais,
não há falar em poder tributário (incontrastável,
absoluto), mas, tão somente, em competência
tributária (regrada, disciplinada pelo Direito).
(D) Isso porque no Estado de Direito os atos do Exe~
cutivo e do Judiciário estão submetidos ao principio da legalidade; contudo, o legislativo é livre
para atuar, já que esse principio não pode ser
aplicado, por imposição lógica, à legislação.
(E) Portanto, poder tributário tinha a Assembléia
Constituinte, que era soberana. Ela realmente
tinha um poder ilimitado, inclusive em matéria
tributária~ Contudo, a partir do momento em
que foi promulgada a Constituição, o Poder Tributário retornou ao povo, restando aos poderes
constitufdos as competências tributárias.

IJ.JNilUii-1.
Alternativa correta: letra "d" - A lacuna apresentada possui valor de explicação, pois explica o

...•

ro;;l
-_, _____________
motivo da afirmação anterior. Pede-se, assim, oração
coordenada explicativa: isso porque ..

Alternativa "a"- Conquanto indica concessãoideias opostas.

Alternativa "b"- Embora indica, também, concessão
Alternativa "c" - Oaf podermos concluir que é
conclusão.

.I
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P~ojeto uma clara indicação de um edifício baixo,
que conecta os blocos ministeriais entre si, que
abrigaria serviços diversos.
Retirando a forma nominal do verbo {gerúndio),
coube o pronome relativo. Isso significa que a oração
é subordin~da adjetiva reduzida de gerúndio e possui valor e><'ip!icativo por estar entre vírgulas~ Poderia
estar, também, entre travessões ou parenteseS.

Alternativa "a" -É uma oração e não um aposto:

Alternativa "e" - Portanto é conclusiva e não
cabe no contexto. Além disso, surgiu o acento agudo

possui verbo.

em ditongo aberto na sílaba paroxítona em assembleia. Atenção: no edital, não foi especificada a exigência de reforma ortográfica.

ser adjunto adverbial.

02. (ESAF - PECFAZ/2013) Assinale a opção que

justifica corretamente o fato de o segmento grifado
estar entre vírgulas.

Lucia Costa concebeu Brasília como civitas e
como urbs - a cidade tem um duplo caráter. Por
um lado, é a cidade do poder, dos símbolos, das
representações, das cerimônias (civitas); por outro,
a cidade secular da vida cotidiana dos habitantes
{urbs). E ele não concebeu a Esplanada como uma
~pura" civitas. Alguns não sabem que há no projeto
uma clara indicação de um edifício baixo, conectando os blocos ministeriais entre si, que abrigaria
serviços d'1versos. Nunca foi feito. Noutras palavras,
o arquiteto também trazia serviços da vida cotidiana
para o coração da civitas. Lucio Costa tinha por referência afetiva as cidades europeias, continentais ou
inglesas. E, nelas, sagrado e secular, uso cotidiano
e excepcional misturam-se para definir alguns dos
espaços urbanos mais fortes da história.

Alternativa "b"- Não indica circunstância para
Alternativa "c" - Seria restritiva se não houvesse pontuação.

Alternativa "e" - Não é oração principal, pois
possui um verbo na forma nominal e, ao desenvolvê-la, cabe o pronome relativo para ligar as orações.
03. (ESAF- Analista-Tributário - RFB/2012) Assinale a opção que, ao preencher a lacuna do parágrafo, provoca erro ·gramatical e/ou incoerência na
argumentação do texto.

A inflação, que deveria voftar a ser um problema

só no ano que vem, vai causar preocupação no curto
prazo. __ __. mais uma vez a taxa vai ficar acima do
centro, ainda que permaneça dentro da margem de
segurança. A alta foi pequena, mas dá uma ideia do
pessimismo que anda dominando os mercados. (Adaptado de Correio Brazi/iense, de 7 de agosto de 2012)
(A) A serem confirmadas as expectativas do mercado.
(8) Apesar de confirmá-las as expectativas do mer-

(Sagrado e profano, Frederico de Holanda,
Correio Braziliense, 17/6/2013, com adaptações).

cado.
(C) Se a expectativa do mercado se-confirmar.

O segmento grifado é
(0) Confirmando-se as expectativas do mercado.

(A) aposto.
(E) Caso sejam confirmadas as expectativas de mer-

(B) adjunto adverbial.

cado.

(C) oração de natureza restritiva.
(0) oração reduzida de gerúndio de natureza explicativa.

{E) oração principal intercalada no período entre
outras orações.

Alternativa "b": correta - O período indica
concessão (ideias opostas). Conjunções adverbiais
concessivas: embora, ainda que, apesar de que, se
bem que, mesmo que, por mais que, posto que,
conquanto, etc.
Alternativa "a" -Condição= se forem confirma-

Alternativa correta: letra "d"- Para se certificar da resposta, é aconselhável desenvolver a oração, ou seja, inserir uma conjunção (se se tratar de
oração coordenada, ou subordinada substantiva ou
adverbial), ou um pronome relativo (se for oração
subordinada-adjetiva): Alguns não sabem que há no

das.

Alternativa "c" -Condição.
Alternativa "d" -Condição= caso se confirmem.
Alternativa "e" -Condição.

Período composto

04. {ESAF - MTE - Auditor-Fiscal do Trabalho/
2010) Em relação às estruturas do texto, assinale a
opção incorreta.
Para que a cobertura mínima oferecida pelos planos ae saúde aos seus segurados inclua as tecnologias,
os tratamentos e os equipamentos que entraram em
uso recentemente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) acrescentou 73 novos procedimentos à
lista de exames, consultas, cirurgias e outros serviços
que as operadoras são obrigadas a oferecer.
Criada em 2000 para "promoveí a defesa do interesse 10 público na assisténcía suplementar à saúde e
regular as operadoras setoriais, inclusive quanto às
suas relações com prestadores (de serviços) e consumidores': a ANS opera numa corda bamba. Entre suas
atribuições está a de elaborar a lista dos procedimentos
de cobertura obrigatória nos planos de saúde. Ela tem
de assegurar aos que buscam a proteção dos planos de
saúde a cobertura mais completa possível, o que inclui
as novas tecnologias na área de medicina. Mas, muitas
vezes, os novos procedimentos têm um custo tão alto
que limita seu uso. Se a ANS impuser às operadoras a
obrigatoriedade do oferecimento desses procedimentos poderá levá-la~. à rufna financeira, o que, no limite,
destruiria o sistema de assistência suplementar à saúde.
(0 Estado de S. Paulo, Editorial, 17/01/2010.)

{A) O termo "Para que" {primeiro parágrafo) confere
ao período em que ocorre a ideia de finalidade.
{8) O emprego do modo subjuntivo em "inclua"
(primeiro parágrafo) justifica-se por se tratar de
urha oração subordinada que apresenta um fato
hif)ot.,ético ou provável.
(C) A expressão "numa corda bamba" (segundo
parágrafo) tem significação conotativa e confere
um tom de informalidade ao texto.
(D) A expressão "aos que buscam a proteção dos
planos -de ~aúde" {segundo parágrafo) tem, no
período, a função de objeto direto.
(E) As expressões "novas tecnologias na área da
medicina" "os novos procedimentos", "desses
procedimentos" (segundo parágrafo), formam
uma cadeia coesiva que retoma a ideia inicial de
"as tecnologias, os tratamentos e os equipamentos que entraram em uso recentemente"(inído
do texto).

Alternativa "d": correta.
O Nota da autora: Questão de período com·
posto, análise sintática, verbo e coesão textual.
Analisando, sintaticamente, todos os termos do
período da alternativa d:

495

Ela tem de assegurar aos que buscam a proteção
dos planos de saúde a cobertura mais completa possível.
Ela: sujeito;
tem de assegurar deve ser substituído por um
verbo para facilitar a classificação: assegura quem assegura, assegura algo a alguém= verbo
transitivo direto e indireto;
._

aos que buscam a proteção dos planos de saúde
=objeto indireto de assegurar;
a cobertura mais completa possível = objeto
direto de assegurar.

Alternativa "a" -Faz-se a pergunta para quê? à
c,ração principal: a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) acrescentou 73 novos procedimentos à
lista de exames, consultas, cirurgias e outros serviços
para quê? Para que a cobertura mínima oferecida pelos
planos de saúde aos seus segurados inclua as tecnologias, os tratamentos e os equipamentos que entraram
em uso recentemente"" finalidade.
Alternativa "b" -em Para que a cobertura inclua,
fica claro que a ação é hipotética, duvidosa. Não se
sabe se realmente indu irá.
Alternativa "c" -Numa corda bamba está no
sentido conotativo (figurado) e foi empregada no
sentido de estar correndo riscos.
Alternativa "e'' -As expressões retomam "as
tecnologias, os tratamentos e os equipamentos que
entraram em uso recentemente", basta voltar ao
texto.
05. (ESAF- Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil/2009) Em relação ao texto, assinale a opção
correta.

Há alguma esperança de que a diminuição do desmatamento no Brasil possa se manter e não seja apenas,
e mais uma vez, o reflexo da redução das atividades
econômicas causada pela crise global. Mas as notí5 das ruins agora vêm de outras frentes. As emissões
de gases que provocam o efeito estufa pela indústria
cresceram 77% entre 1994 e 2007, segundo estimativas do Ministério do Meio Ambiente a partir de dados
do IBGE e da Empresa de Pesquisa Energética. Para
10 piorar, as fontes de energia se tornaram mais ~sujas",
com o aumento de 122% do C02 lançado na atmosfera, percentual muito acima dos 71% da ampliação
da geração no perfodo. Assim, enquanto as emissões
por desmatamento tendem a se reduzir para algo
15 entre 55% e 60% do total, as da indústria e do uso de
combustíveis fósseis ganham mais força. {Editorial,
Valor Econômico, 1/9/2009)
(A) Em "possa se manter" (.e.2) o pronome nse" indica
sujeito indeterminado.
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(B) O termo "causada" (i.4} está no singular e no
feminino porque concorda com "esperança"
(f.l).

(C) O termo "enquanto" (i.14) confere ao período
uma relação de consequência.
(D) Em "se tornaram" (i.11) o pronome "se" indica
voz passiva.
(E) O segmento "que provocam o efeito estufa pela
indústria" (i.6

e 7) constitui oração subordinada

adjetiva restritiva.

A queda das exportações brasileiras se deveu basicamente a dois fatores; queda na demanda externa de
commodit!es e, mais ainda, na de produtos manufaturados, situação que foi agravada pela evolução da
tãXã'Cãmbiat, ~a valorização do real ~dólar
encareceu os bens brasileiros para os estrangeiros.
Parece difícil que neste final do ano haja mudança
de situação, pois os países industrializados mostram
uma recuperação muito limitada - especialmente
os europeus -, enquanto as perspectivas para os da
América Latina continuam difíceis. Poderá haver, tal10 vez, apenas uma ligeira melhora na exportação de
commodities. Não se pode esperar nenhuma revolução na política cambial. No caso das importações, ao
contrário, a situação pode mudar significativamente
até o final do ano, quando a demanda doméstica
15
aumenta e estimula a indústria a produzir mais. (Editorial, O Estado de S. Paulo, 219n009)

Alternativa "e": correta.
O Nota da autora: Questão de período composto, análise sintática, concordância nominal e voz
verba!.
Alternativa e: para ser uma oração subordinada
adjetiva, é obrigatória a presença do pronome relativo

e para ser classificada como restritiva não pode

haver pontuação antes do pronome: "As emissões de
gases que provocam o efeito estufa pela indústria
cresceram 77 % ... ".Oração principal: as emissões de
gases cresceram 77%; oração subordinada adjetiva
restritiva: que {as quais) provocam o efeito estufa

(A) Subentende-se no trecho "na de prodtitos manufaturados" {i.4 e 5) a elipse da palavra "queda"
(€..2) após "na".
(B) O termo "pois" (i.S) estabelece no período uma
relação de consequência.
(C) O termo "quando~ (e..16) estabelece no período
uma relação de condição.
(D) Estaria gramaticalmente correta a redação para a
linha 13: Não se podem esperar.
(E) Mantém-se a correção gramatical do período
e suas informações originais -ao se substituir a
expressão "ante o" {€..5) por qualquer uma das
seguintes: em relação ao, diante do, frente_ ao.

pela indústria.
Alternativa "a" -0 sujeito de possa se manter é a
Alternativa "e": correta.

diminuição do desmatamento.
Alternativa "b"' -Causada concorda com redução: a redução é causada.
Alternativa "c" -No teXto,

enquanto indica

proporcionalidade por estar se referindo a ações
simultâneas. Em alguns casos, pode indicar tempo,
depende do contexto em que está inserido.
Alternativa "d" -" .. as fontes de energia setornaram mais sujas ... " = a oração se encontra na voz
ativa. Os verbos que indicam voz passiva seguidos
do pronome apassívador se são transitivos diretos
ou transitivos diretos e indiretos. O verbo tornar é de
ligação.

O Nota da autora: Questão de período composto (conjunção), coesão textual e concordância
verbal.
Em itens como esse, substitua os termos indicados, um a um, e confira se o sentido continua o
mesmo:"... a valorização do real ante o dólar... "=
a valorização do real em relação ao dólar, a valorização do real diante do dólar, a valorização do real
frente ao dólar. Perceba que em todos os casos o
sentido se mantém.
Alternativa "an - ... na demanda externa e na
(demanda) de produtos. O substantivo demanda está
elíptico.
Alternativa "bn -A conjunção pois estabelece
relação de explicação.
Alternativa "c" -Quando indica tempo.

06. (ESAF -·Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil/2009) Em relação ao texto, assinale a opção
correta.

Alternativa "d" -uNão se pode esperar nenhuma
revolução":a primeira dica é juntar os dois verbos em
um para não encontrar predicação errada. Podeespe-

Período composto
ror equivale à espera. Não se espera nenhuma revo~
lução. Esperar é transitivo direto acompanhado pelo
pronome apassivador ~' isso indica que nenhuma
revolução possui função sintática de sujeito. Impossível o verbo ir para o pluraL

01. (ESAF- Auditor Fiscal da Receita Federal do

Brasil/2009) Assinale a opção correta em relação ao
texto.
O número de brasileiros com- acesso à intemet em
sua residência ~cendo em ritmo cada vez
mais veloz. No início do ano passado, o Brasil tinha 14
milhões de usuários residenciais da rede mundial de
computadores. Em fevereiro de 2008, os internautas
5 residenciais do País somavam 22 milhões de pessoas
- mais 8 milhões, ou 57%. Esses números tornam a
internet o segundO meio de comunicação mais abrangente do ·aras!!, atrás· apenas da televisão. Chegou-se
a dizer que esse é um meio elitizado, utilizado apenas
10 pelas classes A e B. Mas uma pesquisa mostra que as
classes C e D utilizaffiampla_mente a internet. No ano
passado, os brasileiros compraram mais computadores (10,5 milhões de unidades) do que televisores. As
vendas continuam a crescer em 2008, o que justifica
15 previsões de que, no fim do ano, haverá 45 milhões de
internautas no País. (0 Estado de 5. Paulo, 9/4/2008)

(A) A eliminação de "do" em "do que televisores" (tl4
e 15) mantém a correção gramatical do período.
(B) Em "Chegou-se" (~.9), o "-se" indica voz passiva.

(C) O termo "Mas" (~.10) insere no texto uma relação
de comparação.
(D) O emprego de sinal indicativo de crase em ~à
internet" (t.l} justifica-se pela regência de "bra-

sileiros".
(E) A presença de preposição em J/previsões de que"
(~.16) decorre da regência de "justifica".

Alternativa "a": correta.
O Nota da autora: Questão de período composto (conjunção), voz verbal, regência e crase.
Perceba que no trecho citado, na alternativa
a, ocorre comparação, por isso a eliminação de do
pode ocorrer. Na oração: Ele é mais estudioso que
você, sabe-se que há comparação pela omissão de
um verbo, -sendo assim podemos inserir a contração
da preposição e a oração contínua correta: Ele é mais
estudioso do que você.

Alternativa "b" -Eis um grande peguinha! Se a
oração não possuísse o verbo chegar, o~ indicaria
voz passiva e que esse é um meio efitizado seria sujeito
oracional (oração subordinada substantiva subjetiva). Colocando o verbo chegar, o sujeito passa a ser
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simples e elíptico {ele) e o se é apenas uma partícula
de realce (pode ser retiradã} e indica voz ativa.

Alternativa "c" -Mas indica adversidade, oposição.

Alternativa "d" -Quem tem j:lcesso, tem acesso
é exigida pelo substantivo

~ algo. A preposição

acesso.

Alternativa "e" 1 -~... justifica previsões de
que... " = previsões é complemento verbal - objeto
direto - de justifica (quem justifica, justifica algo verbo transitivo direto). Justifica previsões de algo,
a preposição de decorre da regência do substantivo
previsões.
08. (ESAF- Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil/2009) Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo.

O tema espinhoso da conferência de dezembro
em Copenhague será a redução de emissões _(1L
desmatamento e degradação de florestas, conhecida
como Redd (ao apodrecer ou queimar, a madeira lança
C02 no ar). Redd é uma maneira barata de reduzir
emissões, __ (2L_ restringe só atividades predatórias,
como a pecuária extensiva de baixa rentabilidade. O
Brasil poderia obter bons reçursos no mercado mundial
de carbono, pois vem reduzindo a desf/orestamento.
Brasrtia, contudo, aceita apenas doações voluntárias
__ (3) _ compensação pelo desmatamento evitado.
Resiste ~(4)
converter o ativo em créditos negoci~
áveis, argumentando que países ricos se safariam de
suas obrigações pagando pouco pelo "direito de poluiru
(créditos de carbono Redd que inundariam o mercado).
Paro impedir o desvio, bastaria acordar um teto para os
créditos Redd. Por exemplo, 70% do total de reduções.
Para usufruir desse mercado, o Brasil precisaria recalcular quanto produz, hoje, de poluição (5)_ desmata~
menta. (Folha de S. Paulo, Editorial, 31/8/2009)
5

1

2

3

4

•l

do

porque

de

à

00

bI

poc

pois

como

•

como

<)

como

embora

em

poc

em

d)

em

m"

e)

'"

pelo

00
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Alternativa "b": correta- Certifique-se de pelo
menos um item e trabalhe por eliminação. Se iniciar
pelo item 4, encontrará a resposta: quem resiste,
resiste a algo. O vocábulo posterior é um verbo e não
se usa o acento indicativo de crase antes de verbo.
Feito! A alternativa b é a correta.
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Se iniciar pelo item 1, também chegará à reSposta: redução de emissões por desmatamento e
degradação de florestas. O paralelismo facilitou:
havendo dois termos ligados ao substantivo emissão, sabe-se que o artigo acompanhará os dois, ou
nenhum. Assim são eliminadas as alternativas a, c
e e. (Exemplo: redução de emissões do desmatamento e da degradação de florestas. Obrigatoriamente deveria repetir o artigo no segundo paralelismo).

{E) Substituir o conectivo de valor condicional "se"
(início do texto) por caso, resultando em. caso se.

Item 2: Redd é uma maneira barata de reduzir
emissões porque (ou pois) restringe só atividades
predatórias. É uma explicação.
Item 3: doações voluntárias como compensação.
Item 5: Para usufruir desse mercado, o Brasil precisaria recalcular quanto produz, hoje, de poluição
com o desmatamento.
09. {ESAF - MTE - Auditor-Fiscal do Trabalho/
2006) Assinale a opção de proposta de alteração
para o texto que resulta em erro gramatical e/ou
incoerência textual.
No atual estágio da sociedade brasileira, ~ se
deseja um regime democrático, não basta abolir a
necessidade de bens básicos. É necessário que o processo produtivo seja capaz de continuar;. com eficiência, a produção e a oferta de bens considerados supérfluos.
Em se tratando de um compromisso democrático,
uma hierarquia de prioridades deve colocar o básico
sobre o supérfluo. O que deve servir como incentivo
para a proposta de casar democracia, fim da apartação e eficiência econômica em geral é o fato de que
o potencial econômico do país permite otimismo
quanto à possibilidade de atender todas essas necessidades, dentro de uma estratégia em que o tempo
não será muito longo. (Adaptado de Cristovam Buarque, Da modernidade técnica à modernidade ética,
p.29)

(A) Substituir a relação expressa por "em que o
tempo" (final do texto) pela relação expressa por
cujo tempo.
(B) Inserir o pronome indicativo de indeterminação
de sujeito depois de Habolir"{primeiro período),
resultando em: abolir-se.
(C} Retirar a preposição da expressão "Em se tra-

tando" (início do segundo parágrafo), deslocando-se o prondme para depois do verbo e fazendo-se os ajustes nas iniciais maiúsculas; o que
resulta em Tratando-se.
(D) Inserir a preposição a antes de "todas essas

necesSidades" (último Período).

Alternativa "e": correta.
O Nota da a'-'ltora: Questão de perío,do composto {conjunção), Pronome e verbo.
A junção da conjunção condicional se e do pronome apassivador se normalmente acarreta dúvida,
mas a expressão está correta porque a conjunção
atrai o oblíquo. No caso proposto, caso ocorresse a
substituição, deveria ser: caso se deseje um regime
democrático = caso um regime democrático seja
desejado.

Alternativa "a" -dentro de uma estràtégia cujo
tempo não será muito longo""' o tempo da estratégia não será muito longo.
_..Dica- O pronome relativo cujo concorda com
o termo pospo?to e indica posse do anterior,
Alternativa "b" -Não acarreta erro, nem incoerência, apenas altera o sujeito: abolir a necessidade
=objeto direto, abolir-se a necessidade== sujeito.
Alternativa "c" -Nada altera: Tratando-se de
um compromisso democrático.
Alternativa "d" -0 verbo atender admite as
duas construções {transitivo indireto e transitivo
direto): atendera todas as necessidades ou atender
todas as necessidades.

------·-------·

10. {ESAF - MTE - Auditor-Fiscal do Trabalho!
2006)

A extinção do uso da mão de obra escrava no Brasil se deu por um processo lento, com vistas à transição
para a formação de um mercado· de trabalho livre.
__ (1)_ , a segunda metade do século XIX é um período
marcado pela preocupação de constituição e regulamentação legal do uso do trabalho livre no Brasil. A
·regulação dessas novas modalidades de uso da mão
de obra contou com a mediação da Estado (Império),
que disciplinava os contornos do trabalho livre. (2)
haja uma inexplicável lacuna na bibliografia do direfto
do trabalho, as leis de locação e serviços de 1830,1837
e 1879 representam o principal marco na experiência
de intervenção estatal na contratação do trabalho livre
no Brasil. O período de transição da escravidão _(3)__
adoção do trabalho livre é longo. A importação de mão
de obra europeia tem início no ano de 1850, __(4)__
talvez a primeira experiência na importação de colonos
pela firma Vergueíro & Cio. Os colonos eram cativados
para o paraíso de terras férteis e abundantes __ (5)=
oferta de trabalho livre e passavam a conviver com a
mão de obra escrava nas fazendas. (Sidnei- Machado

Período composto

http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php!direito!
artide/viewPDFfnterstitiaf/1766/1463)
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Alternativa "b": correta.
1)

A lacuna deve ser preenchida com conjunção
conclusiva, eliminando alternativas a (adversativa), Q (concessiva).

2)

As ideias são opostas, portanto devemos usar
conjunção concessiva: conquanto. Eliminada
alternativa~ (explicativa ou conclusiva}.

3)

Relação de finalidade. EHminada alternativas_.

4)

... sendo tatve;;.a primeira experiência.

5}

r ...

- - - - - - - · · -- - a cerca
do;

Quais
sejam

Apesar disso

assim
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como
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)
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como

Diante disso detém
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sejam

e)

como
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seja

a)

talvez

Comparati~

J

tem

vamente
Em decorrência

recebem

Alternativa L'b": correta - Eliminando pelo primeiro iterr.: a ideia de responsabilidade social não é
nova, mas gar.hou notoriedade. A circunstância é de
concessão. Descartadas as demais alternativas.
2) estimulou o debate sobre benefícios= assunto
3)

como os madeireiros, os caçadores de baleias=
exemplificação ou conformidade

4)

Assim sendo, as empresas são depositárias dos
recursos sociais= conclusão

5} As empresas têm a obrigação = o verbo deve
concordar com o sujeito.

. eram cativados pela oferta.

11. (ESAF- Técnico da Receita Federal- Área Tributária e Aduaneira/2005) Assinale a opção que
preenche corretamente as lacunas do texto.

12. {ESAF- Técnico da Receita Federal- Área Tri~

A ideia de responsabilidade social, __ (IL_ não
seja novà, ganhou notoriedade quando a deterioração
dos ecosSistemas, provocada pela poluição, estimulou
o debate __(2) benefícios e maleflôos da sociedade
industrial. Parece evidente que as consequências indesejáveis da industrialização aguçaram a consciência
ecológica de certos segmentos sociais e motivaram o
surgimento de grupos de ativistas que se propuseram a
combater o comportamento ecologicamente irresponsável de certas empresas e ;amos de negócios, _(3)_
os madeireiros, os caçadores de baleias, a indústria de
pele de animais, as empresas petrolíferas e organizações que trabalham com materiais radioativos, entre
outras. O principio da responsabilidade social se baseia
na premissa de que as organizações são instituições
sociais porque foram socialmente legitimadas. _{4)__,
as empresas são depositárias dos recursos sociais e afe~
tom a qualidade de vida da sociedade; (5)~, por isso
mesmo, a obrigação de agir segundo os interesses da
sociedade, devendo prestar contas de suas ações a ela.
(Adaptado de Carlos Eugênio Friedrich Barreto- http://
wwwl.uerj.br/-fabore/cquestoesc/sociedade _2-main.
htm)

Talvez, na história da sociedade industrial, a mais
antiga manifestação de cumprimento da responsabilidade social empresarial (7)__ expressa pelos direitos
dos trabalhadores assegurados pela legislação trabalhista e seguridade social.
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4

s

butária e Aduaneira/2005) Assinale a opção que
preenche corretamente as lacunas do texto.

Em cada país, (2)_ sua história de luta política das
organizações trabalhistas, de participação dos partidos
políticos e de interveniência do Estado - ou (3) de
ações conjugadas entre os três- essa história de co;;Quistas, muitas vezes marcada pela violência, fruto da intransigência da cfasse dominante, e também, (4) marcada por manifestações de radicalismo id~lógico dos
próprios trabalhadores, foi sendo construída ao longo do
tempo. (Carlos Eugênio Friedrich Barreto- http://www2.
uerj.br!-labore/cquestoesc/sociedade_2-fnain.htm)
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Alternativa "c": correta - Através do quarto
item se chega à resposta: ao citar muitas vezes
marcada pela violência, deduzimos que haja outras
vezes. Perceba que as outras opções são descabidas,
1)

A dica está no advérbio de dúvida talvez que
inicia o período. O modo do verbo pedido é subjuntivo: tenha sido.

2)

Conforme indica conformidade, regra.

3)

Até mesmo indica inclusão.

13. (ESAF- Técnico da Receita Federal- Área Tributária e Aduaneira/2005) Assinale a opção cor-

reta em relação à função do "se".
Embora a recuperação da confiança tenha sido
modesta em setembro, é possfvef que a tendência positiva se(1) acentue no final do ano, se(2) a queda do juro
básico se(3) transferir para o crédito ao consumo e se(4)
os salários reais continuarem a se(S) recuperar devido à
contenção da inflação, que eleva o poder aquisitivo. (0
Estado de S. Paulo, 04110/2005, Editorial)

{A) 1 -conjunção condicional
(8) 2- pronome reflexivo
{C) 3- índice de indeterminação do sujeito
{D) 4 -conjunção condicional
(E) 5- palavra expletiva ou de realce

Alternativa "d": correta.
O Nota da autora: se continuarem equivale a
caso continue. Fazendo a substituição, não há como

haver enganos.
Alternativa "a" -se acentue equivale a seja
acentuada. O se é um pronome apassivador. A oração está na voz passiva sintética.
Alternativa "b" -se a queda se transferir equivale
a caso a queda se transfira: conjunção condicional.
Alternativa "c" -se a queda se transferir equivale
a se a queda for transferida: pronome apassivador.
Alternativa "e" -o verbo recuperar-se está no
sentido de *reintegrar-se à sociedade de maneira positiva, ou seja, é um pronome reflexivo (recuperar a si
mesmo).

*Aulete Dicionório Digital
14. (ESAF- Técnico da Receita Federal- Área Tributária e Aduaneira/2005) No trecho abaixo, foram

inseridos erros no que respeita ao emprego da norma
gramatical padrão; Para eliminá-los do trecho, foram

propostas seis alterações. Analise-as e responda ao
que se pede,
O ministro da Contro/adoria Geral da União, Waldir
Pires, escreveu uma longa carta a Oded Grajew, na qual
reconhece que o Brasil ainda carece de ações preventivas no combate à corrupção.
Diante de uma máquina estatal pouco transparente e que reage as tentativas de publicidade das suas
ações, o País surpreende-se com os casos de corrupção,
e. só os descobre quando já são esquemas consolidados
e milionários.
Waldir Pires afirma que vem mudando essa realidade. Criou o Portal da Transparência e o sistema de
auditoria por sorteio, estabeleceu convênio para troca
de informações com o Ministério Público, articulou-se
com a Poffcfa Federal em diversas operações que a PF
realizou nos últimos anos.

A carta do ministro para Oded, tornada pública,
gerou uma segunda carta, dessa vez do presidente da
União Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e
Controle (Unacon), Fernando Antunes, que reConhece o
desejo real da CGU de tornar o Estado brasileiro m'ais transparente. Conseguentementeadmite a existência de uma
queda de braço zntre setores do governo. Nem a todos
interessa a publicidade dos atos governamentais. (Adaptado de Rudoffo Lago, Cnrrefo Brozi/fense, 24/1012005)
Alterações propostas:

I.

Usar o acento grave para lnflicar ocorrência de
crase na expressão nreage as tentativasn.

11. Alterar a configuração morfossintática do final
do primeiro parágrafo para: só descobrindo-os
quando já são esquemas consolidados e milionários.
111. Desenvolver a oração reduzida da linha 15 na
seguinte oração adverbial: quando se tornou
pública.
IV. Substituir "Consequentemente" por Mas.
V. Reescrever a última oração do terceiro parágrafo
assim: Não são todos que se interessam pela
publicidade dos atos governamentais.
Indique a opção que relaciona apenas as alterações necessárias para eliminar os erros gramaticais
do trecho.
(A) I,IVeV
(B) l,ll,llleiV
(C) I e IV

(DI li e IV
(E) III,IVeV

Alternativa "c": correta.

O Nota da autora: Questão de período composto, crase, colocação pronominal e vozes verbais.

Verbos que admitem transposição para a voz
ativa: transitivos diretos e transitivos diretos e indiretos. É preciso o objeto direto.
Correta: reage às tentativas. Substitua o substantivo feminino por um masculino e se resulta em
ao (preposição + artigo), indica que há crase=
reage ao teor.
H. Errada. O advérbio de exclusão só ;::trai o pronome obllquo.
111. O uso de oração reduzida não indica erro, logo
não é preciso desenvolvê-la. A oração reduzida
indica causa e não tempo: por se tornar pública.
IV. Correta, pois a_s i de ias são adversas, opostas.
V. Errada. Altera o sujeito e altera o sentido. No
texto: a publicidade não interessa a todos; no
item V: não são todos que se interessam pela
publicidade. O verbo interessar, nesse contexto,
não admite voz passiva.
Leia o texto para responder à questão.
É urgentemente necessário criar critérios
objetivos para a seleção de projetos, obrigando a
autoridade pública a comprovar o atendimento a
critérios mínimos de interesse público, de viabilidade econômico-financeira, de equilíbrio social e
ambiental e de agregação de valor.
Diante da realidade federativa Qo Brasil, é de se
esperar também que o governo federal tenha uma
visão ampla e generosa do papel central que deve
exercer, no incentivo às boas práticas de planejamento e implantação de projetos.
Essas inquietações surgem porque ações prepósteraS do governo podem gerar erros graves na
condução de programas de Parcerias Público-Privadas (PPP). Reverter erros em PPP - que se verificam na experiência internacipnal - pode custar
muito caro ao país e a frustração decorrente pode
inviabilizar mudança cultural tão necessária.
(Rubens Teixeira Alves & Leonardo Grilo. PPP- uma
lei só não faz verão. Cnrreio Braziliense, 25 de julho
de 2005, com adaptações)

15. (E5AF '- Auditor Fiscal da Receita Federal Area Tributária e Aduaneira/2005) A argumenta~

ção textual está organizada em torno da seguinte
relaÇão de co;dicionalidade:
(A) Não haverá realidade federativa se o governo
federal não tiver uma visão ampla e generosa do
seu papel central de incentivadcr das boas práticas de planejamento e implantação de projetos.

{B) Se ações proteladoras do governo gerarem
inquietações que ocasionem erros graves na condução de programas de PPPs, poderá ser inviabilizada a mudança cultural por eles pretendida.
(C) Será urgentemente necessário criar critérios
objetivos para a seleção de projetos, se for verificada na experiência internacional que reverter
erros nas PPPs pode custar \:aro.
(0) Erros graves na condução de PPPs podem custar
caro ao pais, se não forem criados critérios objetivos para a seleção de projetos e a autoridade
pública não comprovar o atendimento a critérios
mínimos.
(E) Se custar muito caro ao pais a frustração decorrente de más práticas de planejamento e implantação de projetos, poderá ser inviabilizada a
mudança cultural tão necessária para a implantação das PPPs.

Alternativa "d": correta.
O Nota da autora: Em primeiro lugar, precisa
haver relação de condicionalidade e em segundo,
sublinhar as ideias principais da tese {primeiro parágrafo).
Condição correta: se não forem criados critérios
objetivos para a seleção de projetos e a autoridade
pública não comprovar o atendimento a critérios mínimos. O texto foi escrito para convencer o leitor de

que é urgentemente necessário criar critérios objetivos para a seleção de projetos.
Alternativa "a" -Condição errônea: se o governo
federal não tiver uma visão ampla e generosa do seu
papel central de incentivador das boas práticas de planejamento e fmplantação de projetos.
Alternativa "b" -Condição errônea: Se ações
proteladoras do governo gerarem inquietações que
ocasionem erros graves na condução de programas de
PPPs.
Altemativa "c" -Condição errônea: se for verificada na experi~ncía internacional que reverter erros
nas PPPs pode custar caro.
Alternativa "e" -Condição errônea: Se custar
muito caro ao pals a frustração decorrente de más práticas de planejamento e implantação de projetos.
16. (ESAF - Auditor Fiscal da Receita Federal
- Area Tributária e Aduaneira/2005) Assinale a

opção que preenche corretamente a sequência de
lacunas do texto, mantendo sua coerência textual e
sua correção gramatical.
Tendo
(1)_ unidade de análise o gênero
humano no tempo, Morgan dispõe ~ socieda-

,,.•
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des humanas na história segundo graus de complexidade crescente __(3)

cas sociais cotidianas que vivemos um questionamento constante de modos de viver a vida social
que têm afetado a compreensão da...classe soffal,
do gênero, da sexualidade, da idade, da raça, da
nacionalidade etc., em resumo, de quem somos
na vida social contemporãnea. t inegável que a
possibilidade de vermo!) a multiplicidade da vida
humana em um mundo globalizado, que as telas
do computador e de outros meias de comunicação
possibilitam, tem colaborado em tal questiona~
menta ao vermos de perto como vivemos em um
mundo multicultural e que essa multiculturalidade,
paro qual muitas vezes torcíamos/torcemos os
narizes, está em nossa própria vida local, atravessando os limites nacionais: os grupos gays, feministas, de rastafarís, de hip-hop, de trQ.balhadores
rurais sem-terra etc. (Luiz Paulo da Moita Lopes,
Discursos de identidades, p. 15)

se aproximam da civilização.

Diferentes organizações sociais sucedem-se porque se
superam _(4) desenvolvimento de sua capacidade

de

~

e de dominar a natureza, identificando

vantagens biológicas e econômicas em certas formas
de comportamento que são, então, instituídas _(6)

•••

modos de organização social. (Sylvia G. Garcia, Antropologia, modernidade, identidade. In: Tempo Social,
vol. 5,

no 1-2, com adaptações).
1

aI
bI
<)

'"
'"
como

d I como
e)

a

2

3

"

conforme

do; à medida que

"
""

na medida
em que

conforme

4

5

6

pelo adaptar-se como
00

adapta-

rem-se

em

ao

se adaptar

até

se adaptacomo
<em

d" à medida que como adaptar-se

po<

em

Alternativa "a": correta- Tendo por (ou como)
unidade de análise o gênero humano no tempo indica
causa. Eliminada alternativa e.
O verbo dispor foi usado como transitivo direto
(dispõe algo). Alternativa d eliminada.

Conforme está no sentido de à medida que por~
que indica proporcionalidade. Na medida em que
indica causa, portanto eliminada alternativa c -+
(. .. )porque se superam pelo ou no desenvolvimento.
Nenhuma eliminada.
Através da concordância, encontra-se a resposta:
adaptar-se. A dica está no verbo posterior (singular):
e de dominar --+ (. •• ) são, então, instituídas como
modos de organizaçáo social.

Leia o texto para responder à questão.
Um dos motivos principais pelos quais a temática das identidades é tão frequentemente foca/i·
zada tanto na mídia assim como na universidade
são as mudanças culturais, sociais, económicas,
políticas e tecnológicas que estão atravessando
o mundo e que são experienciadas, em maior ou
menor escala, em comunidades locais específiCas.
Como indica' Fridman (2000, p. 11), "se a modernidade alterou a face do mundo com suas conquistas
materiais, tecnológicas, científicas e culturais, algo
de abrangência semelhante ocorreu nas últimas
décadas, fazendo surgir novos estilos, costumes de
vida e formas de organização social". Há nas práti-

17. {ESAF - Secretaría da Receita Federal - Técnico da Receita Federal/2003) Das seguintes relações de causa (primeira coluna) e consequência
(segunda coluna), (lssinale a única que não é possível
inferir a partir do texto.
a)

mudanças
sociais

culturais

e focalização da temática
das identidades

b I modernidade no mundo
acesso

<I da de

•

novas formas de organização social

multiculturali- acesso às telas do computador
do; alteração
compreensáo da sexualidade

dI

questionamento
modos de viver

e)

novas conquistas tecno- novos estilos e costumes
lógicas e culturais
de vida

"'

Alternativa c":correta.
0

O Nota da autora: Facilitando: fazendo a pergunta por quê? encontra-se a causa. A oração em
que foi feita a pergunta é a consequência.

Exemplo:
Já que não estudou o suficiente,

foi reprovado

causa

porquê?consequência

Na alternativa c, não há esse tipo de relação:tinegável que a possibilidade de vermos a multiplicidade da
vida humana em um mundo globalizado, que as telas
do computador e de outros meios de comunicação
possibifitam, tem colaborado em tal questionamento ao
vermos de perto como vivemos em um mundo multi~
cultural e que essa multiculturalidade (... )

Período composto
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Nas alternativas a, b, de e, basta voltar ao texto,
linhas indicadas abaixo, e fazer a pergunta por quê?
às ideias citadas na segunda coluna (que indkam
consequência). A resposta será o conteúdo da primeira coluna, ou seja, n causa.

19. (AFR/SP- Agente Fiscal de Rendas- Nível1 2002) A ideia contida no trecho "o Congresso aprovou
leis criando limites para os gastos públtcos" aparece
em:
(A)

o Congresso aprovou leis porque criava limites
para os gastos públicos.

{8)

o Congresso aprovou leis, mas criou limites para
os gastos públicos.

Alternativa "a" -linhas 1 a 8.
Alternativa "b" -Linhas 9 a 15.
Alternativa "d" -Unhas 15 a 22.

(C) o Congresso aprovou leis, sem que criasse limites

Alternativa "e'' -Linhas 9 a 15.

para os gastos públicos.
(D)

Instruções: considere o trecho abaixo para
responder às questões posteriores (duas).

o Congresso aprovou leis logo que criou limites
para os gastos públicos.

(E} o Ccngresso arrovou leis

e criou limites para os

gastos públicos.

Os políticos costumam ser rigorosos na aprovação de leis para o resto da sociedade, mas tendem a
redigir textos mais compreensivos quando o que está
na mira são os próprios deslizes. Mais de uma vez o
Congresso aprovou leis criando limites para os gastos
públicos sem no entanto estabelecer punições.
18. (AFR/SP - Age_nte Fiscal de Rendas - Nível 1
- 2002) A ideia que a conjunção "mas" estabelece
entre orações no trecho é de:
(A)
(8)

Alternativa "e": correta
O Nota da autora: Questão de período composto e verbo.
A grande dica é que o gerúndio indica continuidade. Sendo assim, podemos deduzir que as ações se
adicionam. A conjunção e indica tal adição.

Alternativa "a": Explicação.
Alternativa "b": Adversidade.

adição.

Alternativa "c": Moda!.

oposição.

Alternativa "d'': Conclusiva.

(C) tempo.

Instruções: Considere o trecho abaixo para
responder à questão.

(0) conClusão.

~mas são frequentes os casos em que as leis são
descumpridas sem que nada aconteça, ou mesmo
desfeitas, caso incomodem demais~

(E) causa.

Alternativa "b": correta - A conjunção mas
indica adversidade (oposição), ou adição (se acompanhada do vOcábulO também).
" ... ,'., -··. "·. 'Rel~·inbr'ii'ndo'itS'corijUilçõ~s~·L· ,S,i',. ·'"'.~ ..
O,"e.'.

'

,

,.

,

'

"

<

20. (AFR/SP- Agente Fiscal de Rendas- Nível1 2002) Mantendo-se o mesmo sentido, a conjunção
"caso" pode ser substituída por:
(A) desde que.

E, nem(= e não), não só... mas também, não só..
Aditivas como também, bem como, não só... mas ainda.

(B) conforme.

Adversa- Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no
tivas entanto, não obstante.

(O) mesmo que.

Tempo-

rais
C~nclusi~

va•

(C) embora.

(E) porque.

Quando, enquanto, antes que, depois que, logo
que, todas as vezes que, desde que, sempre que,
assim que, agora que, mal(= assim que), etc.

Ei!:l&

logo, pois {depois do verbo), portanto, por
conseguinte, por isso, assim.

Alternativa "a": correta - A conjunção indica
condição e tem o mesmo valor de: se, contanto que,
salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem
que.

Porque, que, como {= porque, no inicio da
causais frase), pois que, visto que, uma vez que, por·
quanto, já que~ desde que, etc.

Alternativa "b": Conformidade: conforme,
como(= conforme), segundo, consoante, etc.

r••·!
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Alternativa "c": Concessão: embora, ainda que,
apesar de que, se bem que, mesmo que, por mais
que, posto que, conquanto, etc.

Alternativa "d": Concessão
Alternativa "e": Explicação: que, porque, pois,
porquanto.

2.FCC

que lhes cabe: assegurar que esteja plenamente
resguardado o sentido público das atívidades de
outros órgãos. A missão não é oeguena. nem fácil,
devendo ser exercida por quem, administrando-a,
honre o sentido deste outro verbete (de onde proveio administrar), numa acepçtJo bem espedfica:
ministério, que tem como um dos sinónimos o
vocábulo sacerdócio.
(Servffio Mor'eira, inédito)

Texto para a questão.
PENSANDO NAS INSTITUIÇÓES
Vamos ao dicionário Houaiss e fá encontrare-

mos, entre outras, a seguinte acepção do verbete
instituição: "organismo público ou privado, estabelecido por meio de leis ou estatutos, que visa atender a uma necessidade de dada sociedade ou da
comunidade mundial': Qual seria essa necessidade
de que trata o verbete? A de oraanizacão dos relacões- humanas sem a qual não se estabelece a lfl{;!Q

social civilizada. Necessárias, portanto, são as instituições, para que os homens tracem os deveres, os
direitos e o alcance das atividades de cada um dos
agrupamentos constituídos. Sempre aficerçadas
numa base jurídica, as instituições buscam ainda
resguardar os valores éticos que se presumem i!J.g:
rentes ao seu funcionamento.
lmtituicões há de toda sorte e tamanho, do
pequeno grémio estudantil ao grande partido político, do modesto sindicato à confederação nacional de trabalhadores, de uma associação filantrópica à ONU. A todas elas deve~se o reconhecimento
da legitimidade como de todas se espera a lisura e
a eficiência, sem o que elas não teriam razão de ser.
Nascidas como instrumentos da ordem civilizada,
elas são indispensáveis: nunca houve momento da
História em que o homem tenha abdicado delas.
Mas os homens não são anjos. Sempre houve, e
provavelmente sempre haverá, aqueles que se aproveitam da solidez e da justificativa social de uma
instituição, valendo-se da legitimidade que é dela
para fraudá-/a em benefício próprio. Quantos partidos, órgãos administrativos, corporações e entidades não sofrem a ação deletéria de quem perverte
o caráter positivo das instituições para fazer delas
instrumentos de ambição pessoal? Quantos não se
escudam na legitimidade delas para ocultar atos
escusos, praticados em benefício próprio?
Para buscar sanar esses vfcios existem instituições espedficas, cuja função éjustamente fiscaffzar
o funcionamento das demais. Não é preciso lembrar que são essas instituições fiscalizadoras as que
mais severamente devem olhar para si mesmaç a
fim de honrar ao máxima a legitimidade da missão

21. (FCC- TCE/AM- Analista Técnico de Controle
Externo/2013) Considerando-se o contexto, estabe-.
lecem entre si uma relação de causa e efeito, nesta
ordem, os seguintes segmentos:
(A} devem olhar para si mesmas - A missão não é
pequena
(B) organização das relações humanas - vida social
civilizada
(C) resguardar os valores éticos
funcionamento

inerentes ao seu

(D) Instituições há de toda sorte - Nascidas como
instrumentos da ordem
(E) os homens não são anjos - A todas elas deve-se
o reconhecimento da legitimidade

Alternativa correta: letra "b"
Nota da autora: Para haver causa e consequência, é
necessário fazer a pergunta por quê?
Por que a vida social civilizada se estabelece? Por
causa da organização das relações humanas =
causa.
Fica assim:
Por que a vida social dvili- Por causa da organização
zada se estabelece?
das relações humanas
efeito (ou consequência)

causa

A oração para a qual fazemos a pergunta é a consequência.
Alternativa "a"- As orações estão em períodos
distintos, não há relação de causa e efeito.
Alternativa "c" - Há pronome relativo entre as
orações, trata-se de oração adjetiva explicativa por
possuir pontuação.
Alternativa "d"- As orações estão, também, em
períodos distintos, não há relação de causa e efeito.
Alternativa "e" - A primeira oração é coordenada adversativa, não há causa nem efeito.
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Período composto
Instruções! Considere o trecho abaixo
para responder à questão.

Montezuma pretendia que o tesouro fosse um
tributo de sua corte ao rei espanhol. Mas os soldados de Cortês exigiram que o tesouro fosse tratado
como butim e que cada um di:les recebesse uma
parte do ouro. Feita a partilha entre o rei da Espa~
nha, o próprio Cortés e tantos outros envolvidos,
cheqava~se a cem pesos para cada soldado raso,
uma soma tão insignificante diante d<ô suas expectativas que, no fim, muitos se recusaraln a aceitá·la.
Cedendo à vontade de seus homens, Cortês ordenou aos afamados ourives de Azcapotza/co que
convertessem os preciosos objetos de Montezuma
em lingotes, em que se estamparam as armas reais.
Os ourives levaram três dias para realizar a tarefa.
Hoje, os visitantes do Museu do Ouro de Santa Fé
de Bogotá podem ler, gravados na pedra sobre a
porta, os seguintes versos, dirigidos por um poeta
asteca aos conquistadores espanhóis: "Maravilhome de vossa cegueira e loucura, que desfazeis as
joids bem lavradas para fazer delas vigotes". (Adaptado de Alberto Manguei, À mesa com o Chapeleiro
Maluco: ensaios sobre corvos e escrivaninhas. Trad.
Josely Vianna Baptista. São Paulo: Companhia das
Letras, 2009, p. 21-22)

Segunda todos as testemunhos, o tesouro real
asteca era magnlfico e ao ser reunido diante dos
espanhóis formou três grandes pilhas de ouro compostas, em grande parte, de utensflios requintadas,
que sugeriam sofisticadas cerimónias sociais: colares intrincados, braceletes, cetros e leques decorados com penas multicoloridas, pedras preciosas,
pérolas, póssaros e flores cuidadosamente cinzelados. Essas peças, segunda o próprio Cortês, "além
de seu valor, eram tais e tão maravilhosas, que,
consideradas por sua novidade e estranheza, não
tinham preço, nem é de acreditar que algum entre
todos os Príncipes do Mundo de que se tem notícia
pudesse tê-las tais,.e de tal qualidade". (Adaptado
de Alberto Mangue/, À mesa com o Chapeleiro
Maluco: ensaios sobre corvos e escrivaninhas. Trad.
Josely Vianna Baptista. São Pau fo: Companhia das
Letras, 2009, p. 21-22)

22. (FCC-Agente Fiscal de Rendas/2009)No início
do parágrafo, o segmento que corresponde a uma
circunstância de tempo é
(A) Segundo todos os testemunhos.
(B) o tesouro real asteca era magnífico.
(C) ao ser reunido diante dos espanhóis.
(D} formou três grandes pilhas de ouro.
(E) que sugeriam sofisticadas cerimônias sociais.

23. (FCC- Agente Fiscal de Rendas/2009)Pode-se
entender corretamente como expressão de causa a
seguinte passagem, em seu contexto:
(A) Montezuma pretendia que o tesouro fosse um
tributo de sua corte ao rei espanhol.
(B) chegava-se a cem pesos para cada soldado raso.
(C)

no fim, muitos se recusaram a aceitá-la.

(D) Cedendo à vontade de seus homens.
Alternativa "c": correta
O Nota da autora: fundamental encontrar a
oração principal para fazer a pergunta correta e
obter a resposta cabível. Oração principal (sem conjunção): fortTiou três grandes pilhas de ouro compostas
-quando?
Oração subordinada adverbial temporal: ao ser
reunido diante dos espanhóis.

Alternativa "a": Conformativa - regra: conforme.
Alternativa "b": Oração coordenada em relação
à oração ~osterior.
Alternativa "d": Oração principaL
Alternativa "e": Oração subordinada adjetiva
explicativa. Adjetiva por possuir pronome relativo e
explicativa por haver pontuação.

(E) dirigidos por um poeta asteca aos conquistadores espanhóis.

Alternativa "d": correta
O Nota da autora: para indicar causa, deve-se
fazer a pergunta porquê? ao verbo.
Cortês ordenou aos afamados ourives de Azcapotza/co que convertessem os preciosos objetos de Montezuma em lingotes por quê? Porque cedeu à vontade

de seus homens.
Se necessáriO, teia as dicas de período composto
no final do capítulo.
Por eliminação:
Alternativa "a": Oração principal seguida de
oração subordinada substantiva objetiva direta.
Alternativa "b": Oração principal.

Instruções! Considere o trecho abaixo
para responder à questão.

Alternativa "c": Oração subordinada adverbial
consecutiva: de modo que.

I
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Alternativa "e": Oração subordinada adjetiva
explicativa reduzida de particípio. Perceba que um

pronome relativo pode ser encaixado: os seguintes
versos, que foram dirigidos por um poeta asteca aos

..
•

versões e interpretações. Ao escrever a história evolutiva, não me esquivo a buscar padrões e princípios, mas
procuro fazê-/o com cautela.

conquistadores espanhóis.

No trecho, a alteração que mantém o sentido e a
correção originais é a de

24. (FCC - Agente Fiscal de Rendas/2009) "Feita a

(A} Mas por "Apesar de".

partilha entre o rei da Espanha, o próprio Cortês e tantos
outros envolvidos, chegava-se a cem pesos para cada

soldado raso, uma soma tão insignificante diante de suas
expectativas que, no fim, muitos se recusaram a aceitá-la". Éafirmação correta sobre o fragmento acima:
(A)

{B} Quem por "Muitos biólogos".
(C) embora por "não obstante".
(0} Ao escrever por "Salvo se escrever".

(E) mas procuro por "ainda que procure".

muitos se recusaram a aceitá-/a expressa uma
finalidade.

(8) a correlação instaurada por tóo cumpre-se pela
associação entre esse termo e no fim.
(C)

no fim

equivale a ~finalmente", exprimindo que

o desenlace da situação ocorreu exatamente
como todos desejavam.
(0} chegava-se a cem pesos para cada soldado raso

Alternativa "c": correta
O Nota da autora: Relembrando quais conjunções que indicam concessão - embora, muito
embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto
que, bem que, se bem que, apesar de que, nem que,
em que, que, e, a despeito de, não obstante etc.

exprime consequência de condição anteriormente cumprida.

Alternativa "a": Mas é adversativa (coordenada}
e apesar de, concessiva (subordinada}.

(E) a eliminação da primeira vírgula em que, no fim,
muitos se recusaram a aceitá-la mantém a pontu-

Alternativa "b": Não há relação entre os dois
termos.

ação correta.

Alternativa "d":correta
O Nota da autora: Questão de período composto e coesão textual. A dica é tentar encaixar "a
locução conjuntiva de modo que para se certificar
de que é consequência.
Alternativa "a": Expressa consequência.
Alternativa "b": O advérbio intensifica o adjetivo insignificante.
Alternativa "c": Finalmente equivale a por fim

Alternativa "d": Ao escrever indica tempo; salvo
se escrever equivale a exceto se. Altera o sentido.
Alternativa "e": Mas procuro equivale a ideias
opostas, adversas; ainda que procure pode ser substituído por mesmo que procure, ou seja, indica concessão (subordinada).
26. {FCC - Agente Fiscal de Rendas - Nível 1 2006) No texto, os segmentos "As regras das artes e
ofícios resistiam naturalmente e a sua própria natureza" estão em relação, respectivamente, de
(A) fato e conclusão.

e não a no fim.

(B) hipótese

Alternativa "e" Não mantém a correção, pois as
duas vírgulas marcam intercalação da expressão no fim.

(C) fato e hipótese.

25. (FCC- Agente Fiscal de Rendas/2009)
A história evofutiva pode ser representada como
uma espécie depois da outra. Mas muitos biólogos
hão de concordar comigo que se trata de uma ideia
tacanha. Quem olha a evolução dessa perspectiva
deixa passOrQ;Jaior parte do que é importante. A evolução rima, padrões se repetem. E não simplesmente
por acaso. Isso ocorre por razões bem compreendidas,
sobretudo razões darwinianas, pois a biologia, ao contrário da evolução humana ou mesmo da física, já tem
a sua grarde teoria unificada, aceita por todos os profissionais bem informados no ramo, embora em várias

e consequência.

(O) consequência e causa.
(E) condição e conclusão.

Alternativa "d": correta
O Nota da autora: Embora o trecho tenha sido
retirado do texto de Werner Jaeger, não é necessário
voltar ao contexto.
~ Dica para en.:ontrar causa e consequência
-a oração em que se faz a pergunta porquê? indica a
consequência, isto é, classifica-se como consecutiva
e a resposta indica a causa. Eliminam-se as alternativasa,b,cee.

Período composto

As regras das artes e ofícios resistiam naturalmente
por quê?"" consequênda.

Por causa da sua própria natureza= causa.
21. (FCC - Agente Fiscal de Rendas - Nível 1 2006) "A escolha do critério de julgamento é sempre
crftica e sofrida, quando responsável; dispensando-se,
porém, a responsabilidade dessa escolha, restará a terrível fatalidade dos dogmas. Mantêm-se o sentido e a
H

correção da frase caso se substitua
{A) quando responsável por posto que responsável.
(B} quando responsável por conquanto seja responsável.

(C} dispensando-se, porém por se dispensarem-se,

ademais.
(D)

educação, da moradia, do trabalho, do Jazer e da
cultura para todos.(. ..)

Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego.
Secretaria de Inspeção do Trabalho. A inclusão
de pessoas com deficiência no mercado de tra~
balho. 2.aed., Brasília, 2007. Internet: <www.
dominiopublico.qov.br> (com adaptações). - 28. (CESPE-Auditor-Fiscal do Trabalho- MTE/2013)
Dada a relação de concessão estabeledda entre as duas
primeiras orações do trecho, a palavra "Embora" poderia, sem prejuízo do sentido ou da correção gramatical
do texto, ser substituída por Conquanto.

( ) Certo { ) Errado

dispensando-se, porém por uma vez dispensado,
no entanto.

{E) quando responsável por desde que responsável.

Certo- A conjunção embora equivale à {conjunção) conquanto e indicam concessão, ideias opostas.

Alternativa "e": correta - Quando responsável
indica condição; o mesmo ocorre em desde queresponsável.

Conjunções concessivas mals usadas em provas:
embora, conquanto e as locuções ainda que, ainda
quando, mesmo que, se bem que, posto que, apesar
de que.

Alternativa "a": Posto que = concessão (ideias
opostas- subordinadas).

Trecho para o próximo item.

Alternativa "b": Conquanto"" concessão (ideias
opostas- subordinadas).
Alternativa "c": Porém = adversidade (ideias
opostas- coordenadas}.
Alternativa "d": Porém = adversidade (ideias
opostas- coordenadas}.
Coordenação: orações independentes sintaticamente.'
)-

Subordinação: orações dependentes sintaticamente.
Obs.: cOnsulte as dicas no último capítulo.

3.CESPE
Trecho pata o próximo item.
Embora as conquistas obtidas a partir da Revolução Francesa tenham possibilitado a consolidação da concepção de cidadania,. elas não foram
suficientes para que essa condição se verificasse
na prática. A mera declaração formal das liberdades nos documentos e nas legislações esboroava
diante da inexorável exclusão econõmica da maioria da população. Em vista disso, já no século XIX,
buscaram-se os direitos sociais com ações estatais
que compensassem tais desigualdades, municiando as desvalidos com direitos implantados e
construídos de forma coletiva em prol da saúde, da

Embora as conquistas obtidas a partir da Revolução Francesa tenham possibilitado a consolidação
da concepção de cidadania, elas não foram suficientes para que essa condição se verificasse na prática.
A mera declaração formal das !iberdádes nos documentos e nas legislações esboroava diante da inexorável exclusão econômica da maioria da população.
Em vista disso, já no século XIX, buscaram-se os direitos sociais com ações estatais que compensassem
tais desigualdades, municiando os desvalidos com
direitos implantados e construídos de forma coletiva
em prol da saúde, da educação, da moradia, do trabalho, do Jazere da cultura para todos.
No entanto, foi somente depois da Segunda
Guerra Mundial que a afirmação da cidadania se
completou, haja vista que só então se percebeu a
necessidade de se valorizar a vontade da maioria,
respeitando-se, sobretudo, as minorias, em suas
necessidades e peculiaridades. Em outras palavras, verificou-se claramente que a maioria pode
ser opressiva, a ponto de conduzir legitimamente
ao poder o nazismo ou o fascismo. Para que fatos
como esse não se repetissem, fez-se premente a
criação de salvaguardas em prol de todas as minorias, uma vez que a soma destas empresta legitimidade e autenticidade à vontade da maioria.(. .. )
Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego.
Secretaria de Inspeção do Trabalho. A inclusão de
pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
2.aed., Brasflia, 2007. Internet: <www.dominiopublico.gov.br> (com adaptações).

29. (CESPE - Auditor~Fiscal do Trabalho MTEI2013) No trecho ~o nazismo ou o fascisnlo", a
conjunção "ou" evidencia a relação de sinonímia
existente entre os nomes "nazismo" e "fascismo".
( ) Certo ( ) Errado

~~l!le
Erl·ado- Em primeiro lugar, vamos às definições:
Nazismo = Ideologia política de extrema direita, fascista, racista e totalitária, base do movimento nacional-socialista alemão fundado e chefiado por Adolf Hitler
(1889-1945); HlnER!SMO; NACIONAL-SOCIALISMO; fascismo= Regime po/(tico nacionalista, imperialista, antiliberal e antidemocrático, com base na força, na censura
e na supressão violenta da oposição, como o imposto
por Benito Mussolini (1883-1945) na Itália em 1922.

Diante disso, certificamo-nos de que não há relação
de sinonímia entre os termos, mas sim de alternância.

4.PUC
30. (PUC/PR - TCE/MS - Auditor/2013) Assinale a
alternativa que substitui corretamente a locução conjuntiva destacada e mantém o sentido original da frase.
Os problemas no escoamento da produção rural
provocam perdas, na medida em que o setor agrícola
se expande sem o devido lastro de infraestrutura.
(A) À proporção que o setor agrícola se expande
sem o devido lastro de infraestrutura, os problemas no escoamento da produção rural provocam perdas.
(B) Os problemas no escoamento da produção rural
provocam. perdas, porque o setor agrícola se
expande sem o devido lastro de infraestrutura.
(C) À medida que o setor agrícola se expande sem o
devido lastro de infraestrutura, os problemas no
escoamento da produção rural provocam perdas.
(D} Os problemas no escoamento da produção rural
provocam perdas, do mesmo modo que o setor
agrícola se expande sem o devido lastro de infraestrutura.
(E) O setor agrícola se expande sem o devido lastro
de infraestrutura, tendo em vista os problemas
no escoamento da produção rural que provoca
perdas.

Alternativa correta: letra "b"
Nota da autora: Pegadinha muito comum em
provas de concursos: na medida em que =causa; à
medida que= proporção, ou seja, ãÇÕes simultâneas.
Sendo assim, porque também indica causa.
Alternativa "an- Proporcionalidade.

Alternativa "c"- Proporcionalidade.
Alternativa "d" - Do mesmo modo que não
indica causa e pode ser substituído por:
1, Destarte
Sinónimos: deste modo, desta maneira, assim,
destarte, do mesmo modo, igualmente, portanto,
desta maneira, desta sorte, por esta forma, daquele
modo, desta sorte, dessa forma, desse modo, desta
forma;
2. Portanto
Sinónimos: fogo, por conseguinte, assim, destarte, deste modo, do mesmo modo, igualmente,
portanto, imediatamente, já, por consequência,
por isso.*

...Fonte: http:l/www.dicionarioinformal.com.br/
sinonimos
Alternativa "e"- Tendo em vista é o mesmo que
haja vista e indica causa, mas a ordem das orações foi
alterada, não mantendo o sentido originài d,a frase.

+DICAS
1. COORDENAÇÃO
São orações independentes sintaticamente.
Alternativa "a" -Assindéticas: não possuem
conjunção;
Alternativa "b" -Sindéticas: possuem conjun~
ção e classificam-se em: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa.

2. SUBORDINAÇÃO
São orações dependentes sintaticamente.
Alternativa "a" -Substantiva: pode-se colocar
iSTO ou DISTO antes da conjunção.
Sendo assim, haverá oração principal {sem
conjunção), conjunção integrante e oração subor~
dinada substantiva. São elas: subjetiva, objetiva
direta, objetiva indireta, predicativa, completiva
nominal e apositiva.
Alternativa "b" -Adjetiva: o pronome relativo
liga a oração principal à subordinada. Explicativa
possui pontuação e restritiva nã~ possui pontuação.
Alternativa "c" -Adverbial: indica circunstância da oração principal. Classificam~se em: causal
{por quê?}, consecutiva (de modo que), condicional
(se, caso}, concessiva (embora, apeSar de), compara~
tiva, conformativa (conforme), final {para quê?), pro~
porcional (à proporção que) e temporal.

( Concordância

c

Para ganhar tempo, leia as altérnativasjá encontrando os respectivos sujeitos. Assim não haverá
necessidade de reler os trechos.

3. Semelhante concorda com "desempenho". Eliminada B.
02. {TJ SP - 2014) Pato manco. O termo da polí-

'" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••

Q.!JESTÕES FÁCEIS

tica norte-americana é usado para classificar executivos eleitos cuja aprovação popular e minoria
no Legislativo os _____ incapacitados de alterar
significativamente a vida dos governados. Se tudo
correr como _________ as pesquisas de intenção

1.VUNESP
01. {TJ SP - 2014) Os dados do Sistema de
Seleção Unificada comprovam que a diferença
de percentual entre os candidatos à medicina egressos tanto de escolas particulares
quanto de escola públicas foi quase ~------'
pois eles tiveram desempenho ______ _
Em conformidade com a norma-padrão da língua
portuguesa, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, com:

d.e voto, as eleições de novembro nos EUA, com
renovação completa da Casa dos Representantes e um terço do Senado, ------~~o presidente
Barack Obama refém de urp Congresso dominado
pela oposição.

(www.cartacapitaf.com.br, 06.10.2014. Adaptado)
Em conformidade com a norma-padrão da língua

(A) nulo ... bastante semelhantes

portuguesa, as lacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente, com:

(B) nula ... bastante semelhantes

(A} deixam ... indicam ... deixará

(C) nula ... bastantes semelhantes

(B) deixam ... indicam ... deixarão

(D) nula ... bastante semelhante

(C) deixa ... indicam ... deixarão

{E) nulo ... bastante semelhante
(D) deixam .. indica ... deixarão

n~nmll!iJ,D
Alternativa correta: letra

"d~'-

(E) deixa ... indica ... deixará
Por eliminação

para ganhar tempo:
1. O que foi quase nula? A DIFERENÇA possui função de sujeito e o adjetivo deve concordar com
o substantivo (morfologicamente), ou o predicativo <leve concordar com o sujeito {sintaticamente). "Eliminadas A e E;
2. Bastante equivale a muito, logo é advérbio e
hwariável.-. bastante semelhante. Eliminada C.

Alternativa correta: letra "b"
l.Aprovação popular e minoria deixam. Eliminadas C e E;
2. As pesquisas (sujeito} indicam. Eliminada D;
3. As eleições (sujeito} deixarão. Eliminada A.

•

•

-------------------------------------® Charge.
Concursino

OTA

...•

- Encontrando o sujeito para fazer a correta
concordância: o que não fazem efeito? Os remédios
(sujeito). Sujeito no plural =verbo no plural: FAZEM.
Eliminada alternativa d. Note que já cl'iegamos ã resposta.
-Se {conjunção condicional} eu não conseguisse
=verbo no pretérito imperfeito do subjuntfvo que se
refere à condição.

-O verbo deve concordar com o numeral: nem

ERAM 4 da manhã. Se fosse 1 da manhã, usaríamos
ERA. Questão muito fácil.

Trecho para a questão.
O tango, que pode ser tanto a múSica quanto a
dança,
o drama, a paixão, a
sexualidade, a agressividade; é sempre e totalmente
triste. Como dança, é flduro'; masculino, sem meneios
femininos; o mulher é sempre submissa. Nas letras,
é quase sempre o homem quem sofre por amor,
______ a culpa é sempre da mulhe"

{Verbete "Tango~ Wikipédia. Disponível em
<HTTP:/1 PT.wikipédia.org>. Adaptado)
04. (VUNESP - Agente Penitenciário - ES/2013)
Respeitando a concordância verbal e a coesão do
texto, as lacunas devem ser preenchidas, correta e
respectivamente, com:
{A) mesclam ... isto é

(B) mesclam ... contanto que
(C) mescla ... se
(D) mesclam ... mas também

03. (VUNESP -Agente Penitenciário· ES/2013) As

lacunas da tirinha devem ser preenchidas, correta e
respectivamente, com:
(A) Fazem ... fazem ... conseguirei... eram

(8} Faz ... fazem ... conseguisse ... eram
(C) Havia ... faz .. conseguia ... era

(0) Há ... faz ... consigo ... eram
(E} Fazem ... fazem ... conseguiria ... era

Alternativa· correta: letra "b" -Trabalhemos
por eliminação para ganhar tempo e não correr risco
algum de errar;

-FAZ nove dias: o verbo fazer indicando tempo

decorrido permanece no singular; outra opção é utilizar o verbo haver no presente do indicativo porque
também pode se referir a tempo decorrido. Elimina-

das alterriativas a, c e e.

(E) mescla ... porém

Alternativa correta: letra "e"
O Nota da autora: Questão de concordância e
período compostO.
-Trabalhar por eliminação para facilitar:
1. Retíre a intercalação (o que está entre vírgulas} para melhor entender: O tango mescla o drama,
a paixão, a sexualidade, a agressividade; é sempre e
totalmente triste. = o verbo deve concordar com -o
sujeito simples e singular. Eliminadas alternativas a,
b ed.

2. O homem sofre por amor, porém a culpa é
sempre da mulher"" ideia de adversidade (oposição).
A conjunção se, na alternativa c, denota condição e
não cabe no contexto.

Concordância

leia trecho da crônica de Marina Colasanti para
responder à questão.
A gente se acostuma a coisas demais para não
sofrer. Se o cinema está cheio, a gente se senta na
primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia
está contaminada, a gente molha só o pé e sua no
resto do corpo.

-·------ - - - - · - - -

OS. (VUNESP - Agente Penitenciário - SP/2013)
Mantendo-se inalterados os tempos verbais e o sentido do trecho, ao serem substituídos os termos a
gente nas expressões em destaque, tem-se, correta e
respectivamente, e de acordo com a norma-padrão
da língua portuguesa:
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cionais em algumas unidades da Defensoria Pública
da União (DPU), mas a contratação de uma banda
maior de transmissão de dados já-------·
(O Estado de S.Pau!o, 31 de março de 2013.Adap~

ta do)
(A) virtual ... fizer ... houveram ... foram providenciado>
(B) virtual ... fazer ... houveram ... foram providenciados
(C) virtual .. fizer ... houveram ... foi providenciado
(0) virtuais ... fazer ... houve ... foram providenciados
(E) virtuais ... fizer ... houve ... foi providenciada

(A) Nós nos acostumamos ... nós nos sentamos .. nós
molhamos
(B) Nós se acostumamos .. nós se sentamos .. nós se
molhamos

Alternativa correta: letra "e" - Eliminando
para ganhar tempo e não errar:

(C) Nós nos acostumávamos ... nós nos sentávamos
... nós molhávamos

-O adjetivo deve concordar com o substantivo
plural: visitas virtuais. Eliminadas três alternativas""
a,bec.

(D) Eu se acostumo ... eu me sento ... eu se molho
(E) Nós nos acostu!l1ávamos ... nós nos sentamos ...
nós nos molhamos

Alternativa correta: letra "a"- Nós nos acostumamos: trata-se de verbo pronominal e o pronome
deve ser conjugado junto com o verbo; outra opção
seria eu ,me acostumo.
-Nós nçs sentamos ou eu me sento.
-Nós molhamos ou eu molho.
Alternativa "b"- Se é usado para a terceira pes-

- Se (condição) =verbo no pretérito imperfeito
do subjuntivo: fizer. Encontrada a resposta!
-Houve: verbo impessoal no sentido de existir=
singular.
- O que foi providenciada? A contratação de uma
banda maior de transmissão= sujeito feminino e singular.
07. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
SP/2013) Assinale a alternativa contendo frase com
redação de acordo com a norma-padrão de concordância.
(A) Pensava na necessidade de ser substituído de
imediato os métodos existentes.

soa.
Alternati.va "c":- Alterou o tempo verbal.
Alternativa "d"- Se é usado para a terceira pessoa.

(B) Substitui-se os métodos de recuperação de
informações que se ligava especialmente à pesquisa acadêmka.

Alternativa "e" - Altera tempo e foi acrescentado pronome indevido ao verbo molhar. No enunciado, não pede alteração.

(C) No hipertexto, a textuafidade funciona por
sequêndas fixas que se estabeleceram previamente.

06. (VUNESP - Agente Penitenciário - SP/2013)
Assinale a 3lternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do texto apresentado.
Metade dos presos das penitenciárias federais faz visitas-------· use a gente não----- o
melhor (por eles), com certeza o prejuízo final será
de toda a sociedadeu, diz a pedagoga Jocemara
Rodrigues. De acordo como Departamento Penitenciário Nacional (Depen}, -~---dificuldades opera-

(0) O inventor pensava em textos que já deveria
estar disponíveis em rede.
(E) Era procurado por ele máquinas com as quais
pudesse capturar o brilhantismo anárquico da
imaginação humana.

Alternativa "c": correta - A textualidade funciona; sequências fixas foram estabelecidas: passa-se
para a voz passiva analítica (verbo ser + particípio)

lsu
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para facilitar= sequências fixas que se estabeleceram (voz passiva sintética: V.T.D. +SE).

Alternativa "a" - Concordância dos verbos
errada, verbo deveriam estar no plural.

Alternativa "a" - Pensava na necessidade de
serem substituídos de imediato os métodos existentes.

Alternativa "b"- Existem.

Alternativa "b" - Substituem·se os métodos;
informações que se ligavam.

Alternativa "e"- Veem.

Alternativa "d"- Existem.

l

Alternatht'a "d"- textos que já deveriam estar
disponíveis.

® Texto:
_ _ dúvidas sobre o crescimento verde. Primeiro,
não está claro até onde pode realmente chegar uma
política baseada em melhorar a eficiência sem preços adequados para o carbono, a água e (na maioria
dos países pobres) a terra. É verdade que mesmo que a
ameaça dos preços do carbono e da água em si __
diferença, as companhias não podem suportar ter de
pagar, de repente, digamos, 40 dólares por tonelada
de carbono, sem qualquer preparação. Portanto, elas
começam a usar preços-sombra. Ainda assim, ninguém
encontrou até agora uma maneira de quantificar adequadamente os insumos bósicos. E sem' elfts a maioria das políticas de crescimento verde semp~f _ _ a
segunda opção. (Carta Capital, 27.06.2012. Adaptado)

Alternativa "e" - Eram procuradas por ele
máquinas.

® Texto:
SÃO PAULO - Se você leu Cândido, de Voitaire, e
achou o dr. Pangfoss um sujeito muito otimista, é porque
não abriu Abundance, de Peter Diamandis eSteven Kot!er.
Os autores, um mílionário com formação em engenharia espacial, genética e medicina e um jornalista
científico, dizem com todas as letras que a humanidade
está para entrar numa era de superabundância, na qual
tecnologias tornarão itens essenciais tão baratos que
todos os habitantes da Terra terão acesso a bens e serviços até há pouco ao alcance apenas dos muito ricos. E
tudo isso no horizonte de uma geração.
Os autores têm até explicação para o fato de não
acreditarmos muito nessas promessas. Como fomos
programados para ver o mundo como um lugar ameaçador, nutrimos um inescapável pessimismo global, que
não nos deixa perceber as revoluções silenciosas de que
participamos.
Talvez sim, talvez não. Abundance é definitivamente um livro ousado, e mesmo que lhe apliquemos
um deságio cético de, vá lá, 80%, ainda _ _ coisas
surpreendentes. (Hélio Schwartsman, Abundância e otimismo. Folha de S.Pau/o, 16.09.2012. Adaptado)

08. {Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2012) De acordo com a norma-padrão da língua
portuguesa, a lacuna da última frase do texto pode
ser preenchida indiferentemente com
(AI sobra ou tem
(B) existe ou há
(C)

sobram ou há

(DI existe ou têm
(E) sobram ou se vê

Alternativa "c": correta - Verbos em tempo e
concordância corretos e sentido preciso: sobram
concorda com coisas e há deve ficar no singular por
ser verbo impessoal (pode ser substituído por existir).

09. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2012) De acordo com a norma-padrão da lfngua
portuguesa, as lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:
(A) Restam I ... faça ... será
(8} Resta ... I faz ... será
{C) Resta ... I fazem ... será
(D) Restam I .. façam ... serão
(E) Restam I .. faz ... serão

Alternativa "a": correta
~

Restam concorda em tempo, número e modo
com dúvidas. Eliminadas b e c.

~

faça concorda com ameaça e deve ser conjugado

no presente do subjuntivo por indicar dúvida.
Eliminadas de e.
será concorda com maioria

10. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário - TJ
- SP/2012) Assinale a alternativa _em que o trecho
- Ainda assim, ninguém encontrou até agora uma
maneira de quantificar adequadamente os insumos
básicos. - está corretamente reescrito, de acordo
com a norma-padrão da língua portuguesa.
(A} Ainda assim, temos certeza de que ninguém
encontrou até agora uma maneira adequada
para que os insumos básicos seja quantificado.

1s13 I

Concordância
(B) Ainda assim, temos certeza que ninguém encontrou até agora uma maneira adequada para que
os insumos básicos sejam quantificado.

12. (Vunesp - Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária- SP/2012) Assinale a alternativa cor-

(C} Ainda assim, temos certeza de que ninguém
encontrou até agora uma maneira adequada de
se quantificarem os insumos básicos.

(A) Ocorreu quinze faltas no último jogo.

(D) Ainda assim, temos certeza que ninguém encontrou até agora uma maneira adequada de se
quantificar os insumos básicos.

(C} Foi rebaixado mais de cinco times no último
campeonato.

(E) Ainda assim, temos certeza de que ninguém
encontrou até agora uma maneira adequada de
os insumos básicos ser quantificados.

(E} Aconteceu dois incidentes com a torcida.

reta em relação à norma culta da língua.

(B) Fomos nós que compramos os ingressos.

(D} Faltou uns cinco jogadores no último amistoso.

};o/+fi5titt@)Aiternativa "b": correta - O verbo concorda
com o pronome pessoal: nós compramos.

PJl1t!U3\Atternativa "c": correta- Mensagem transmite
exatamente a ideia do enunciado, mudando apenas
os modos de alguns verbos, observando concordâncias verbal e nominal e pontuação.

Alternativa "a"- Ocorreram.
Alternativa "c"- Foram rebaixados.
Alternativa "d"- Faltaram.
Alternativa "e"- Aconteceram.

Alternativa "a"- Sejam qualificados.
Alternativa "b"- O certo é de que: temos certeza
de que; sejam qualificados.

.13. (Vunesp - Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária- SP/2012) Assinale a alternativa que

Alternativa "d" - temos certeza de que; de se
quantificarem é os insumos = voz passiva sintética

apresenta concordância nominal de acordo com a
norma culta.

{V.T.D. +SE).

(A) Ela está meia nervosa Com o resultado da prova.

Alternativa "e" - serem quantificados

voz

passiva analítica (ser+ particípio).

11. (Vunesp- Agente deSegurilnça Penitenciária
-SP/2012) Leia as frases a seguir.
I.

A punição aos motoristas que dirige embriagados inibem as pessoas de dirigir depois de beber.

11.

Nos últimos meses, muitos acidentes têm chocado a opinião pública.

111. Os mai,pres problemas da eficácia da Lei Seca são
a fiscalização e a educação das pessoas.

{B) Os torcedores estão bastantes tensos neste ano.
(C) Ele comprou duzentas gramas de mozarela.
(0) Alguns alunos esperavam menas questões no
exame final.
(E)

Alternativa "e": correta -Sem artigo, predicativo no masculino: proibido.

Alternativa "a"- Meio: um pouco= advérbio.

Quanto à concordância verbal, está(ão) correta{s), de acordo com a norma-padrão, apenas

Alternativa "b"- Bastante: muito = advérbio.
Alternativa "c"- Duzentos gramas.

{AI I.
{BJ 11.

t. proibido entrada de animais no clube de
campo.

Alternativa "d'' - Menos. Não existe variação
para essa forma.

(C) 111.

lEI lell.

14. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2011) Leia o que segue.

(D) llelll.'

L

Alternativa "e": correta
I.

Dirigem; inibe.

11. Correto.
111. Correto.

Há bastante mctivos para se preocupar com o
vazamento de informações.

11. O assessor de Karzai trouxe anexo as encomendas solicitadas.
111. A embaixadora americana apresentou um relatório aos diplomatas e ela mesmo criticou o príncipe Edward.

•

•
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IV. Winston Churchi!l e outros líderes que marca:.
ram seus nomes na história venceram bastantes
batalhas.

As lacunas das frases devem ser preenchidas,
correta e respectivamente, com

De acordo com a norma padrão da língua, está
correto apenas o contido em

...•

Língua Portuguesa • Duda Nogueira

(A) vazia ... há ... condição
(B)

vazia ... existe ... medo

(C) vazias ... há ... limitação

(AI L
(B) 11 .

(O) vazias ... existem ... sinônimo

(C) 111 .

(E)

vazias ... existe ... icone

(D) IV.
(E) lleiV.

Alternativa "d": correta
!.

Errado: bastantes motivos: o adjetivo deve concordar com o substantivo plural.

Alternativa "d": correta - Conco(dãnda nominal (vazia) correta;· verbos conjugados (há) corretamente e significado das palavras coerente.
Alternativa "a" - No singular, primeira lacuna
errada; os dois verbos seguintes não expressam a
intenção da mensagem e não há concordância.

J!. Errado: trouxe anexas as encomendas.
111. Errado: ela mesma.

Alternativa "b" -Idem vazia, verbo no singular.
Medo não combina com o contexto.

IV. Certo:Wjnston Churchill e outros líderes que mar~
caram (. .. )venceram bastantes (muitas) batalhas.

Alternativa "c"- Segunda lacuna, verbo inconveniente; limitação não se encaixa no contexto.

15. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário TJM- SP/2011) Leia a tira.

Alternativa "e" - Segundo verbo no singular;
ícone não se encaixa no contexto.
16. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2011) Assinale a alternativa correta quanto à
concordância verbaL
(A) Começaram as investigações pelas ações do
jovem soldado.
(B) Um jovem soldado e a Wikileaks divulgou informações secretas.
(C) Mais de um relatório diplomático vazaram na
internet.
(D) Repartições, investimentos, pessoas, nada impediram o jovem soldado.
(E) Os telegramas relacionados com o Brasil foi, para
o ministro Jobim, muito negativos.

Alternativa "a": correta- A forma verbal começaram tem como sujeito as investigações pelas ações
do jovem soldado cujo núcleo é investigações e o
verbo concorda corretamente com esse núcleo do
plural. As investigações começaram.
Alternativa "b"- A forma verbal divulgou deve
concordar com os núcleos do sujeito composto: soldado e Wikileaks: um jovem soldado e a wikileaks
divulgaram.
Alternativa "c"- O sujeito contém a expressão
mais de um mais o substantivo relatório: o verbo fica
(Folha de São Paulo, 03.06.2011)

no singular, com o núcleo relatório: mais de um relatório diplomático vazou.

l

l

Concordância

li" Dica- Se a expressão mais de um se repetir ou
se houver ideia de reciprocidade, o verbo vai para o
pluraL
Exemplos: Mais de um soldado e mais de
tenente compareceram à cerimônia. Mais de um
aluno se engalfinharam no pátio da escola.
Alternativa "d" - O pronome indefinido nada
resume todos os núcleos do sujeito e o verbo con~
corda com o núcleo nada no singular: repartições,
investimentos, pessoas, nada impediu.
Alternativa "e"- A forma verbal deve concordar com o núcleo do sujeito simples, no plural: os
telegramas relacionados com o Brasil (sujeito) foram
para o ministro Jobim, muito negativos. Núcleo do
sujeito: telegramas foram.

17. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário - TJ
- SP/2011) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do trecho.

103 toneladas de lixo recidáve! diaria-

I.
mente.
11.

____ 16 centrais de triagem em São Paulo ...

(A) Coleta-se ... Téín-se

{B) Coleta-se

Hoje tem

(C) Coletam-se ... Existe

(E) Somos nós quem paga a conta pelo descaso com
a coleta de lixo.

Alternativa "e": correta - Correto, somos nós
quem paga ou somos nós quem pagamos.
Alternativa "a"- Verbo impessoal, não tem plu~
ral= havia.

Alternativa "b"- Núcleo do sujeito: lixo= vai.
Alternativa "c"- Sujeito plural, verbo plural: O
tratamento e a destinação corretos do lixo evitariam
que 35% deles fossem despejados em aterros.
Alternativa "d"- No sentido de tempo, faz só
usa no singular.

19. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2010) O trecho"... era produto de um trabalho
mental, consciente, forjado em tentativa e erro, repetidas vezes. O craque não é o que pensa mais rápido
e, assim, aplica o que faz com a bofa dentro danarrativa da partida" está correto quanto ao plural das
formas em:

(A} ... eram produtos de trabalho mentais, conscientes, forjados em tentativa e erro, repetidas vezes.
Os craques não são os que pensa mais rápldo e,
assim, aplicam o que fazem com a bola dentro da
narrativa da partida.

(0) Coleta-se ... São
(E) Coletam-se ... Hoje existem

Alternativa "e": correta
•

Coletar é transitivo direto+ se= voz passiva sintética e equivale a 103 toneladas são coletadas.
Correto: coletam-se. Eliminadas a, b e d.

•

O sujeito da segunda oração é plural: 16 centrais
de triagem, ou seja, Overbo deve estar, também
no plural: têm-se. Eliminada c, pois deveria ser
existem.

18. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2011)Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta.
(A) Haviam cooperativas de catadores na cidade de
São Paulo.
(8) O lixo de casas e condomínios vão para aterros.
(C) O tratamento e a destinação corretos do lixo evi~
taria que 35% deles fosse despejado em aterros.
(D) Fazem dois anos que a prefeitura adia a questão
do lixo.

(8) . ., eram produtos de trabalhos mentais, conscientes, forjado em tentativa e erro, repetidas
vezes. O craque não são os que pensam mais
rápido e, assim, aplica o que fazem com a bola
dentro da narrativa da partida.
(C) ... eram produtos de trabalhos mentais, conscientes, forjados em tentativa e erro, repetidas
vezes. Os craques não são os que pensam mais
rápido e, assim, aplicam o que fazem com a bola
dentro da narrativa da partida.
(D) ... eram produtos de trabalhos mentais, conscientes, forjados em tentativa e erro, repetidas
vezes. Os craques não é o que pensam mais rápidos e, assim, aplicam o que faz com a bola dentro
da narrativa da partida.
(E) ... eram produtos de trabalho mentais, consciente, forjado em tentativa e erro, repetidas
vezes.
O craque não são o que pensam mais rápidos e,
assim, aplicam o que faz com a bola dentro da narrativa ~a partida.

Alternativa "c": correta
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'----'
era produto de um trabalho mental, consciente
=eram produtos de trabalhos mentais, conscientes. Eliminada e.
forjado em tentativa e erro= forjados em tentativa e erro. Eliminada b.

O craque não é o que pensa mais rápido = Os
craques não são os que pensam mais rápido. Eliminadas a e d.
1
•

aplica o que faz com a bola dentro da narrativa
da partida = aplicam o que fazem com a bola
dentro da narrativa da partida.

(A) Os observadores culturais, qualquer que sejam eles,
devem ser sensíveis às aptidãos lúdicas do povo.
(B) Vocês, leitores não impeçam o autor do texto de
dedicar-se as inclinações esportivas.
(C) Apto à discorrer sobre futebol, o autor revelou-se

um eslmio especialista no assunto.
(D) O autor reage às inflexíveis provocações advinda

de pessoas que lhe são próxima, por conta de
seu interesse porfutebol.
{E) Simulacro de nossas mais íntimas potencialidades lúdicas, até de nossas idiossincrasias, o futebol imuniza a todos contra a barbárie.

20. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário - TJ
- SP/2010) Assinale a alternativa correta, quanto à

E~

concordância verbal, na alteração da frase: O craque
não é o que faz isso ou aquilo.

Alternativa "e": correta - A frase está correta,
de acordo com a norma culta, tanto na escolha do
vocabulário como nas concordàncias verbal e nominal, numa interpretação também lúdica da caricatura apresentada na foto.

(A} Não se tratam de craques que fazem isso ou
aquilo.
(B) Isso ou aquilo não são coisas que deve ser feitas

pelo craque.

1. Simulacro= simulação, aparência ••

2)

Potencialidades lúdicas= capacidade pa,ra diversões, jogos, brincadeiras.

3)

Idiossincrasias = comportamento peculiar (próprio, especifico) do indivíduo.

aquilo.

4)

Imuniza (v. imunizar)= defender, livrar da barbárie (selvageria).

Alternativa "d": correta - O verbo ser (seja)

Alternativa "a"- Erro de concordância nominal:
quaisquer que sejam eles; aptidões.

{C) Isso ou aquilo nâo são o que deve fazer craques.

(D) O craque talvez não seja o que faz isso ou aquilo.
(E} Nâo podem existir craque que façam isso ou

concorda com o sujeito craque.

Alternativa ua" - Tratar é transitivo indireto
seguido de se (índice de indeterminaçâo do sujeito)

e não admite plural: não se trata.

Alternativa "b"- devem ser feitas.
Alternativa uc:•- não é o que deve fazer os craques.

Alternativa "e"- não podem existir craques.
21. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário- TJ
-SP/2010) De acordo com a norma culta, a frase correta para legenda da foto é:

Alternativa ub"- Faltou vírgula após o substantivo leitores, que deve ser isolado entre vírgulas; faltou o sinal indicativo de crase em as inclinações: dedicar-se a (preposição)+ as inclinações= às inclinações
esportivas. Substituindo: Dedicar-se aos projetos.
Alternativa "c" - Não há o sinal indicativo de
crase diante dos verbos: a discorrer; exímio: eficiente,
habilidoso.
Alternativa "d" - Erro de concordância em:
inflexfveis provocações advindas; pessoas próximas.
® Trecho para a próxima questão.
LIVRES, ANÓNIMOS E ABANDONADOS

(Daniel Piza, O Estado de S. Paulo,
13.06.2010. Adaptado)

Fazendo um retrospecto na história, encontramos que a primeira instituição com caráter de atendimento à infância tenha nascido na Itália e se expandido por toda Europa e posteriormente no Brasil. Chamava-se "Roda dos Expostos" e recebia essa denominação porque em sua entrada havia um dispositivo
que se encaixava em um eixo giratório. Sua função era
dar anonimato ao abandono de crianças. Para "expor"
uma criança bastava colocá-la den.tro da caixa, girá-/a a 180" e apertar a campainha. Do outro lado ficava
o funcionário para receber a criança abandonada.
Nenhuma das identidades era revelada. Esta era uma

Concordância
instituição do tipo total, pois as crianças passavam
tempo integral de suas vidas e tinham nela seu único
abrigo. No Brasil, esse tipo de instituição chegou por
volta de 1726eesteveem vigor até 1950. (... ) (Sociologia: ciência&vida, ano 1/, número J7. Adaptado}

22. {Vunesp - Agente de Segurança Penitenciária- SP/2009) No título "Livres, anônimos e abandonados", os termos estão flexionados, concordando
gramaticalmente com
(A)

crianças.

(B) expostos.
(C) nós (adultos e crianças).

(D) identidades.
(E) funcionário e instituição.

24. (Vunesp - Oficial de Justiça - TJ - SP/2009)
Observe as frases:
I. Reina no País a violência e a impunidade.
IL Fazem duas semanas que o comitê da ONU sabatinou membros do governo em G~nebra, na Suíça.
111. De acordo com o relatório da ONU, cabe às autoridades brasileiras medidas mais austeras no
combate à pobreza.
IV. Não apenas a revisão dos mecanismos de acom~
panhamento do programa como também o au~
menta da renda distribuída são cobrados pela ONU.
Quanto à concordância verbal, está correto apenas o contido em
(A) I.
(B) IV.

(C) lelll.

Alternativa "b": correta- A Roda dos expostos
livres, anônimos e abandonados.

(O) I e IV

(E) 11,111 e IV.

Alternativa "a" - As concordâncias tornar-se-iam erradas.
Alternativa "c" - As concordâncias tornar-se-iam erradas.
Alternativa "d" - As concordâncias tornar-se-iam erradas.
Alternativa "e"- Concordâncias estariam corretas, mas a coesão ficaria errada, pois não se refere a
funcionário e instituição.
23. {Vunesp - Agente de Segurança Penitenciária- SP/2009) Assinale a alternativa correta quanto
à concordância nominal.

Alternativa ''d": correta
Certo: Verbo anteposto ao sujeito composto
pode concordar com o primeiro núcleo apenas
ou com os dois.
11. Errado: Verbo fazer indicando tempo decorrido
=singular- faz.

I.

111. Errado: cabem medidas.
IV. Certo: Sujeito = a revisão dos mecanismos de
acompanhamento do orggrama como também
o aumento da renda distribuída são cobrados
pela ONU.

(A) O cão, com bem menos sofisticação no gosto do
que o dono, comeu todas as coxinhas.
{B) O marido e o cachorro foram vítima da mulher,
que queria esconder suas falcatruas.
(C) O cachorro morreu e seu dono quase, porque a
mulher lhes serviu coxinhas envenenada.
(D) A mulher temia que o marido soubesse que R$ 15
mil foram desviado da conta de ambos.
(E) A mulher, meia apavorada com a suspeita de
envenenamento, contou tudo ao delegado.

•

•

Alternativa "a": correta- Menos sofisticação=
correto.
-Alternativa "b"- vítimas.
Alternativa "c"- envenenadas.
Alternativa "d"- desviados.
Alternativa "e"- meio= um pouco: advérbio.

(Quina, Toda Mofa/da)
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25. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ

(A) Justifica-se .. aonde ... Faz décadas que
(B) Justifica-se .. onde ... Fazem décadas que

para a primeira pessoa do plural, obtém-se:

(C) Justificam-se ... aonde ... São

(A) Olha aqui, pessoal! Se nós não se esforçar para

(D) Justificam-se ... onde .. Há décadas

mudarmos o mundo, depois é o mundo que nos

•

-----

- SP/2008) Transpondo a fala do último quadrinho

vai mudar.

••

~-

Alternativa "d": correta
~

Justificar é transitivo direto + se == voz passiva
sintética. Transpondo para a passiva analítica,
teremos: Vertiginosas dúvidas são justificadas,
portanto justificam-se. O verbo deve concordar
com o sujeito plural. Eliminadas alternativas a e
b.

~

O processo de afastamento avança em algum
lugar: onde. Eliminadas c e e. Encontramos a
resposta!

mudar a gente.
(D) Olha aqui, pessoal! Se nós não se esforçarmos
para r.1udar o mundo, depois é o mundo que vai
mudarnés.
(E) Ofha aqui, pessoal! Se nós não nos esforçar para
mudar o mundo, depois é o mundo que vai

mudar nós.

..

que---

(E) Justificam-se ... aonde .. Fazem décadas que

(B) Olha aqui, pessoal! Se nós não nos esforçarmos
para mudar o mundo, depois é o mundo que nos
vai mudar.
{C) Olha aqui, pessoal! Se nós não nos esforçar para
mudarmos o mundo, depois é o mundo que vai

d~adas

Alternativa "b": correta

.... Dica- Usa-se "aonde" apenas quando o verbo
ou o nome posposto pedir a preposição a: Aonde
você vai? Quem vai, vai a algum lugar. Onde você
mora? Quem mora, mora em algum lugar"" onde.

Se nós não nos esforçarmos. Eliminadas a, c, de e.

~

Chegamos à resposta!
~

Para mudar o mundo "" por indicar finalidade,
admite singular.

~

depois é o mundo que nos vai mudar.

27. {Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2008) Assinale a alternativa correta quanto à
concordãnda.
(A) Cerca de 3% da população mundial sofre com o
problema da fome, segundo dados da ONU.

® Texto
A MfDIA É SEMPRE AQUELA. MAS ...

Será a mídia a guardiã da ética, anjo protetor do
decoro, sentinela do Estado de Direito? _ _ vertiginosas dúvidas. No Brasil e no mundo, são poucos os
órgãos midiáticos que ainda praticam o jornalismo
à sombra dos velhos, insubstituíveis princípios: fidelidade canina à verdade factuaf, exercício desabrido do
espírito crítico, fiscalização diuturna do poder _ _
quer que se manifeste.
(

Há décadas ou Faz décadas: tempo decorrido=
singular.

... )

_ _ avança o processo de afastamento do jornafismo do papel inicial de serviço público. No Brasil,
a rota é diversa daquela percorrida em outros países,
em decorrência do nosso atraso, a nos manter em um
tempo especial, suspenso, mas não equilibrado, entre
Idade Média e contemporaneidade. (www.cartacapital.com. br/200 7/06/a·midia-e·sempre-aquela-mas/
view)

26. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário - TJ
- SP/2008) Os espaços do texto devem ser preenchidos, respectivamente, com

(B) Calculam-se que 14 milhões de pessoas no Brasil
sofram com a fome, apesar da baixa na população por ela atingida_
(C) Não se mantém os índices de desenvolvimento
de um país se nele ainda persiste a fome.
{0) O relatório da ONU e a _quantidade de famintos
no Brasil mostra um quadro de desolação.
· (E) Houve baixa no número de famintos, mas com o
aumento natural da população vê-se que ainda
existe muitos deles.

Alternativa "a": correta - A forma verbal sofre,
no singular, está concordando com cerca de.
Alternativa "b" - Calcular é transitivo direto,
V.T.D. +SE= V.P. {voz passiva).
Peguinha; o sujeito é oracional - possui verbo
- e o verbo deve, obrigatoriamente permanecer no
singular. Transpondo para a passiva analítica: que 14
milhões de pessoas no Brasil sofram com a fome é
calculado.

1
l

Concordância
Alternativa "c"- V.T.D. +SE""" V.P. (há sujeito)=
Os índices não são mantidos: não se mantêm.
Alternativa "d" - A forma verba! mostra deve
concordar com o sujeito composto; o relatório da
ONU e a quantidade de famintos no Bras i! mostram.
Alternativa "e"- Aforma verbal existe refere-se
a famintos e deve concordar no plural= ainda exis~
tem muitos deles (famintos).

®

Texto:
DIPLOMA E MONOPÓLIO

Faz quase dois séculos que foram fundadas escolas de direito e medicina no Brasil. Éembaraçoso verificar que ainda não foram resolvidos os enguiços entre
diplomas e carreiras. Falta-nos descobrir que a concorrência (sob um bom marco regulatório} promove
o interesse da sociedade e que o monopólio só é bom
para quem o detêm. Não fora essa ignorância, como
explicar a avalanche de leis que protegem monopólios
espúrios para o exercício profissional?
Desde a criação dos primeiros cursos de direito, os
graduados apenas ocasionalmente exercem a profissão. Em sua maioria, sempre ocuparam postos de destaque na política e no mundo dos negócios. Nos dias
de hoje, nem 20% advogam.
Mas continua havendo boas razões para estudar
direito, pois esse é um curso no qual se exercita lógica
rigorosa, se fê e se escreve bastante. Toma os graduados mais cultos e socialmente mais produtivos do que
se não houvessem feito o curso. Se aprendem pouco,
paciência, a culpa é mais da fragilidade do ensino
básico do que das faculdades. Diante dessa polivalênda do curso de direito, os exames da OAB são uma
solução brilhante. Aqueles que defenderão clientes nos tribunai:; devem demonstrar nessa prova um
mínimo de conhecimento. Mas, como os cursos são
também úteis para quem não fez o exame da Ordem
ou não foi bem sucedido na prova, abrir ou fechar
cursos de uformação ge~a/" é assunto do MEC, não da
OAB. A interferência das corporações não passa de
uma prática monopolista e ilegal em outros ramos
da economia. Questionamos também se uma corporação profissional deve ter carta-branca para determinar a dificuldade das provas, pois essa é também
uma forma de limitar a concorrência - mas trata-se
aí de uma questão secundária. ( ..) (Veja, 07.03.2007.
Adaptado)

28. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2007) Assinale a alternativa que reescreve, com
correção gramatical, as frases: Faz quase dois séculos
que foram fundadas escolas de direito e medicina no
Brasil. I É embaraçoso verificar que ainda não foram
fesofvidos os enguiços entre diplomas e carreiras.

519

(A) Faz quase dois séculos que se fundou escolas de
direito e medicina no Brasil. I t embaraçoso verificar que ainda não se resolveu os enguiços entre
diplomas e carreiras.
(B) Faz quase dois séculos que se fundava escolas de
direito e medicina no Brasil. I Éembaraçoso verificar que ainda não se resolveram os enguiços
entre diplomas e carreiras.
(C) Faz quase dois séculos que se fundaria escolas
de direito e medicina no Brasil. I É embaraçoso
verificar que ainda não se resolveu os enguiços
entre diplomas e carreiras.
(O) Faz quase dois séculos que se fundara escolas
de direito e medicina no Brasil. I t embaraçoso
verificar que ainda não se resolvera os enguiços
entre diplomas e carreiras.
(E) Faz quase dois séculos que se fundaram escolas
de direito e medicina no Brasil. I É embaraçoso
verificar que ainda não se reso!véram os enguiços entre diplomas e carreiras.

Alternativa "e": correta
•

Faz: tempo decorrido"" singular;

•

que se fundaram escolas: o verbo fundar é transitivo direto e possui o pronome apassivador
ao lado. Lembre-se: V.T.D. + SE= V.P. não pode
esquecer. Traduzindo: verbo transitivo direto ou
transitivo direto e indireto seguidO da partícula
apassivadora se indica voz passiva sintética.
Transponha para a passiva analítica para se certificar: que escolas são fundadas. Sujeito no plu~
ral =verbo no plural. Eliminadas alternativas o,
b, c e d. Chegamos, já, à resposta.

•

não se resolveram os enguiços = não foram
resolvidos os enguiços. Voz passiva como no
comentário anterior.

29. (Vunesp-EscreventeTécnicoJudiciário-TJSPI
2007) Assinale a alternativa que completa, correta
e respectivamente, de acordo com a norma culta, as
frases:
L
H.

O monopólio só é bom para aqueles que--·~.
Nos dias de hoje, nem 20% advogam, e apenas 1%

m. Em sua maioria, os advogados sempre _ _ .
(A) o retêem I obtem sucesso I se apropriaram os
postos de destaque na política e no mundo dos
negócios
(8) o retém I obtém sucesso I se apropriaram aos
postos de destaque na política e no mundo dos
negócios

[s2Õ!
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(C) o retém I obtêem sucesso I se apropriaram os

postos de destaque na política e no mundo dos
negócios
(D) o retêm I obtém sucesso I sempre se apropria-

Alternativa "e"- A alternativa não se enquadra na questão, porque a forma verbal só concorda,
no singular com o núcleo do sujeito abertura (singular).

ram de postos de destaque na política e no
mundo dos negócios
(E) o retem I obtêem sucesso

1

se apropriaram de

postos de destaque na po!ítlica e no mundo dos
negócios

Alternativa "d": correta
~

Retêm - verbo reter (derivado do verbo ter) terceira pessoa do plural, com acento circunflexo,
está concordando com o sujeito aqueles. Elimi-

nadas a!ternativas b, c e e.
..

Obtém (verbo obter) terceira pessoa do singular
=concorda com o sujeito apenas 1%. Eliminada

a. Resposta encontrada.
..

se apropriaram (verbo apropriar) terceira

pessoa do plural = concorda com o sujeito os
advogados.

30. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2007) Assinale a alternativa em que se admite a
concordância verbal tanto no singular como no plu~
ral como em: A maioria dos advogados ocupam postos

de destaque na política e no mundo dos negócios.
(A) Como o direito, a medicina é uma carreira estritamente profissional.
(8) Os Estados Unidos e a Alemanha não oferecem
cursos de administração em nível de bacharelado.

(C) Metade dos cursos superiores carecem de boa
qualificação.
(0) As melhores universidades do país abastecem o
mercado de trabalho com bons profissionais.
(E) A abertura de novos cursos tem de ser controlada por órgãos oficiais.

Alternativa "c": correta- A forma verbal carecem está distanciada do coletivo maioria e próxima
de dos cursos superiores: o verbo poderá concordar no singular com maioria ou ir para o plural, concordando com cursos superiores.
Alternativa "a"- Não há sujeito coletivo.

31. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário
- TJ - SP/2007) Assinale a alternativa correta, de
acordo com o padrão culto escrito da língua portuguesa.
(A) O aquecimento global está causando a perda de
espécies numa velocidade comparável ao desaparecimento dos dinossauros, há 65 milhões de
anos.
(B) Por que nossos líderes se furtam o dever de lutar

pelo meio ambiente?
(C) Se continuar no ritmo atual, em 2090 não haverão mais matas nativas.

(D) A recuperação da camada de ozônio na atmosfera é um exemplo de como os p~íses conseguem remedear um problema global.

(E) Hoje dispomos toda a tecnologia que precisamos para começar a combater o aquecimento
global.

Alternativa "a": correta

O Nota da autora: Questão de concordância e
regência.
Alternativa "a": correta, de acordo com o padrão
culto escrito da língua portuguesa.
Alternativa "b"- Por que nossos líderes se·furtam do dever de lutar pelo meio ambiente?
Alternativa "c"- Se continuar no ritmo atual,
em 2090 não haverá mais matas nativas.
Alternativa "d"- Remediar (V.T.D.): aliviar, atenuar.
Alternativa "e" - Verbo dispor no sentido de
possuir, dispor + de (T.I.). Hoje dispomos de toda
tecnologia de que precisamos= precisamos da tecnologia.
32. (TJ - SP - Oficial de Justiça - TJ - SP/1999)
Assinale a alternativa em que a concordância está
incorreta.
{A) Quantos anos faz que os ecologistas se reúnem?
(B) Cinco meses vai fazer que não chove no sertão.

Alternativa "b"- A forma verbal só pode concordar na plural porque o sujeito é composto.

(C) Cento e cinquenta mil reais ainda são pouco.

Alternativa "d"- A forma verba só pode concordar no plural porque o sujeito simples está no plural.

(E) Em nossos dias necessita-se de projetos arrojados.

(O) Precisa-se de alternativas viáveis.

Concordância

Alternativa "c": correta- Concordância incorreta. O certo é é pouco: advérbio ligado ao verbo não
varia.
Alternativa "a"- Faz: singular= tempo decorrido.
Alternativa "b"- Faz: singular= tempo decorrido.
Alternativa "d"- V.T.I. + SE{índice de indeterminação do sujeito) não varia.

Alternativa "b" - Neste caso o plural é aceito
tanto quanto o singular.
Alternativa "c'' - Ambos poderão levar... ,
mesmo que apenas um venha fazê-to, há concordância.
Alternativa "en- Sujeito composto concorda no
plural.

l.FCC

Alternativa "e"- V.T.I. +SE {índice de indeterminação do sujeito) não varia.

35. (FCC- Agente Penitenciário- BA/2010) A concordância verbal e nominal está inteiramente correta
na frase:

33. (TJ - SP - Oficial de Justiça - TJ - SP/1999)
Tomou-lhe a mão e a fionte frio.

(A) Os vestígios que a ciência estuda para tentar recompor os hábitos de nossos ancestrais
demonstram como se formaram os prim(':iros
agrupamentos humanos.

Ocorreu nesta frase um erro de:
(A) concordância verbal
(B) regência nominal

(C) regência verbal
{0) pródise

(E) concordância nominal

(B) É sabido, hoje, que nas sociedades primitivas o

instinto artístico vinham associados aos ruídos
produzidos pela própria natureza.
{C} Os povos primitivos, cuja origem remonta à
África, se espalhou por outras regiões, fato que
foi comprovado pelos cientistas.
{D) O homem primitivo en~ontrava na própria natu-

reza os elementos de que precisavam para transformarem em objetos de arte.

Alternativa ''e": correta - Os artigos mandam
na concordância: a mão e a fronte frias.
Alternativa "a"- Está verbalmente concorde.
Alternativa "b" -Não é caso de regência nomi-

(E) A natureza, com seus ritmos regulares e irregu-

lares, eram fonte de inspiração para a criação
artística que caracterizavam os homens primitivos.

nal.

Alternativa "c"- Nem caso de regência verbal.
Alternativa "d"- Não há condição de antepor
pronome aplique.
34. {TJ - SP - Oficial de Justiça - TJ - SP/1999)
Encontre onde não há concordância verbal:
(A) Regressou Fernando e sua filha Clara.
(B) Regressaram Fernando e sua filha Clara.

Alternativa "a": correta- Os vestígios demonstram como se formam: correto.
Alternativa "b"- vinha associado.
Alternativa "c"- Os povos se espalharam.
Alternativa "d"- ... de que precisa para transformar.
Alternativa "e" - A natureza era fonte ... que
caracterizava (a criação).

(C) O navio ou o avião poderão levar a carga.

{E) Nem €u nem ele vamos ao espetáculo.

36. (FCC - Agente de Segurança Penitenciária PB/2008) A cor\cordância verbo-nominal está inteiramente correta na frase:

Alternativa "d": correta- Apenas um dos dois
casará com Vera. Não há concordância verbal: casará.

(A) Há uns trinta anos, com as crises mundiais de
petróleo, estimulou-se as vendas de carros a
álcool, que representaram a quase totalidade do
mercado brasileiro.

Alternativa "a" - Neste caso o plural é aceito
tanto quanto o singular.

(B) O inesperado sucesso dos carros, movido a gasolina ou a álcool em qualquer proporção, surpre-

(D)

Erne~to

ou Luís casarão com Vera.

I'
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-,

enderam aqueles que não apostavam na
tecnologia.
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(C) O álcool combustível produzido no Brasil nas

últimas décadas tornaram-se uma das alternativas menos poluentes do ar nas grandes cidades.
(0) Em meio às preocupações com a preservação

ambiental, a possibilidade de uso de fontes de

.
,

•

energia renováveis coloca o Brasil em posição de

destaque no mundo todo.
(E) Pesquisas sobre a produção e o uso do etano!
foi desenvolvido no Brasil, como alternativa
para o consumo de combustíveis fósseis, mais
caros e poluentes.

3. FEPESE

---·-·--·--38. {FEPESE - Agente Penitencii\rio - SC/.2013)
Assinale a frase correta, observando-se as regras de
concordancia nominal ou verbaL
(A) Nem eu nem ele faltou com a palavra,
(B) Subiram de preço a mão de obra e o materiaL
(C) louve-se, apesar dos pesares, os esforços empre-

endidos para a segurança nos presídios .
{O) Os Estados Unidos tem um estudo avançado

sobre prisões de segurança máxima.
(E) Poderão fazer invernos menos rigorosos naquele

país.

Alternativa "d": correta - A possibilidade
coloca ""' certo.

Mternativa "a"- Estimularam-se.
Alternativa "b"- Movidos; surpreendeu.
Alternativa "é'- Tornou-se.

Alternativa "e"- Foram desenvolvidas.

Alternativa correta: letra "b" - Ordem direta
(iniciando com o sujeito): A mão de obra e o material
(sujeito composto) subiram (verbo plural) de preço.
Alternativa "a" -Nem eu nem ele= nós: faltamos.
Alternativa "c"- Os esforços= sujeito: louvem-

2.FUNRIO

-se.
Alternativa "d"- Os Estados Unidos têm.

37. {Funrio- Agente Penitenciário Federal/2009)
Rio, podem dizer o que. quiser, Mas o xodó do pOvo
é o Rio. Casa do samba e do amor, do Redentor, Louvado seja o Rio.

Alternativa "e" - Opa! Verbo fazer indicando
fenômeno meteorológico= singular. Como há verbo
auxiliar= singular também: poderá fazer invernos.

Sobre os versos iniciais da canção "Delírio dos
Mortais", de Djavan, é correto afirmar que a concordância verbal do trecho "podem dizer o que quiser" é

4.UECE

(A) facultativa: pode-se considerar que o sujeito desses verbos está oculto.
{B) ideológica: prevalece a ideia genérica e não
identificada do sujeito.
(C)

rígida: admite-se que o sujeito indeterminado
leve o verbo à 3a pessoa.

39. (UECE- Agente Penitenciário- CE/2011) Com
relação à concord3ncia, à regência e à colocação,
assinale a opção que contém a única frase gramaticalmente correta.
(A) Cada um dos brasileiros deve ter consciência de
que não se deve desobedecer às leis.

{0) estilística: integra o individual no coletivo com a
mistura de tratamento.

(B) Os políticos não tornarão-se admirados,
enquanto houverem práticas maldosas devido o
seu comportamento.

(E) viciosa: deveria ser corrigida para "podem dizer o
que quiserem".

(C) O brasileiro se lembra dos corruptos, os quais

Alternativa "e": correta - Podem dizer o que
quiserem: sujeitÓ indeterminado.
Alternativa "a" - Não é facultativa e o sujeito
não está oculto:
Alternativa "b"- Não é ideológica.
Alternativa "c"- Não é rígida.
Alternativa "d"- Não é estilística.

nada faz, para melhorar a imagem pessoal.
(O) Os políticos se simpatizam com a população, a
qual entrega-lhes os votos de confiança.

Alternativa "a": correta
O Nota da autora: Questão de concordância,
regência e colocação pronominal.
Cada um deve ter consciência de que não se
deve desobedecer às leis,

Concordância

- - - - - --·-------------------"-5~

Alternativa "b" não se tornarão ..
enquanto houver práticas maldosas devido ao seu
comportamento.

Alternativa "d" - Faz dez anos que moro em
Recife.

Alternativa "c"- ... nada fazem (os políticos).

Q!JESTÕES MÉDIAS

Alternativa. "d" - Os políticos simpatizam {o
verbo simpatizar não admite pronome).

1. NfVEL MÉDIO
5. UPENET

1.1. FCC
40. (UPENET- Agente Penitenciário- PE/2009) A

compreensão dos enunciados abaixo nos faz ver que

a norma da concordãncia verbal foi respeitada em
(A) Via-se, lá do alto, as pessoas que se dirigiam ao
estádio.
(8)

Nesta empresa, precisam-se de vários letridstas.

(C) Percebe-se alguns erros neste trabalho.
(0)

Destruiu-se infelizmente todas as provas do
crime.

42. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 14/2016) O

verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se
em uma forma do plural para preencher corretamente a lacuna da frase:
(A) Nem se ...... (pensar) em dar ouvidos às pessoas
que não acreditam no poder da arte de contar
histórias.
(8) Aos meninos do bairro ...... (parecer) melhor

ouvir histórias do que se entreter com jogos eletrônicos.

(E) Dão-se aulas de piano.
(C)

Alternativa "e": correta - Voz passiva sintética, sujeito: aulas. Na passiva analítica: Aulas de
piano são dadas.
Alternativa "a"- Viam-se as pessoas =as pessoas eram vistas.
Alternativa "b" - Precisa-se: verbo transitivo
indireto,+ se não admite plural.
Alternativa °C" - Percebem-se alguns erros =
Alguns erràs são percebidos.
Alternativa "d"- Destruíram-se todas as provas
=Todas as provas foram destruídas_
41. (UPENET- Agente Penitenciário- PE/2009)
Todas as frases apre'sentam inadequações de língua
portuguesa, EXCETO;
(A) Que horas é?
(8) Já é duas horas.
(C) São meio-dia.
(D) Fazem dez anos que moro em Recife.
(E) t meio-dia e meia.

Alternativa "e": correta - Meio dia e meia
(hora).
Alternativa "a"- Que horas são?
Alternativa "b" -Já são duas horas.
Alternativa "c"- É meio-dia.

Das histórias que ouviram nada os ...... (encantar)
mais do que as inflexões do narrador.

(D) É improvável que nos anos futuros ...... (deixar)

de haver gratas recordações dessas histórias que
ouvimos.
(E) Para a maioria dos alunos ainda se ...... (conserv
var) os momentos mágicos daquela antiga sessão.

Alternativa correta: letra "e" - O verbo

con~

servar é transitivo direto + se (pronome apassivador): voz passiva sintética .... ainda se conservam os
momentos mágicos- sujeito. Na passiva analítica:
os momentos mágicos ainda são conservados.
Alternativa "a"- Nem se pense em dar ouvidos:
verbo transitivo indireto+ se {índice de indeterminação do sujeito)= singular.
Alternativa "b" - Sujeito oradonal (possui verbo) exige verbo no singular: o que parece
melhor? Ouvir histórias.
Alternativa "c"- O que os encantava? Nada=
sujeito.
Alternativa "d"- deixe de haver gratas recordações: verbo principal {haver) é impessoal e não
admite plural. Se estivesse ao lado do verbo existir,
pluralizar-se~ia: deixem de existir gratas recordações
{sujeito).
43. (FCC- Técnico Judiciário- Area Administrativa- TRT 9/2015) O verbo que pode ser flexionado

em uma forma do plural, sem prejuízo da correção
e sem que nenhuma outra modificação seja feita no
segmento, encontra-se destacado em:
{A) É claro que isso depende de termos atingido...
(B) ... cada um de nós parece ter uma velocidade

(A) Uma sucessão de fotos pode ilustrar um segmento importante de uma história familiar,
à qual pertenceram aqueles velhos rostos e
expressões.
todas as pessoas deveriam caber, em respeito
aos que as antecederam, conservar as imagens
de outro tempo, de outros hábitos.

(B) A

ideal ..
(C} A serenidade corresponde a um est;;1do de espírito no qual..
'
{0)

O termo serenidade costuma estar associado a
mais de um significado ...

(E) A maior parte das

pessoas sente-se mal

quando...

(C)

Já quase não se coleciona em álbum, em função
das técnicas digitais, as fotografias familiares que
tanto contavam de nossa história.

(D)

Para muita gente já não são mais necessários conservar os velhos álbuns de fotografias, substituídos que foram pelos arquivos digitais.

(E) Aquelas velhas fotos não convêm ninguém des-

Alternativa correta: letra "e" -A maior parte
das pessoas sente-se ou A maior parte das pessoas
sentem-se: as duas concordâncias estão corretas.
DICA
Chamamos de sujeito "coletivo partitivo" o termo
no plural (pessoas, indivíduos, crianças, condôminos,
empresários, funcionários etc.) em associação com o
núcleo do sujeito no singular que expressa quantidade (parte, maioria}. Quando isso ocorre, a concordância pode ser feita tanto com o núcleo do sujeito
e, então, ficará no singular quanto com o substantivo
após o núcleo e, portanto, ficará no pluraL
Alternativa "a" -Isso {sujeito) depende.
Alternativa "b"- cada um de nós parece.
Observação: a expressão "cada um" mantém o
verbo no singular.
Cuidado! Quando o sujeito é um pronome
interrogativo, demonstrativo ou indefinido no plural (quais, quantos, alguns, poucos, muitos, quaisquer etc.) seguido de uma das expressões de nós
ou de vós, o verbo poderá concordar tanto com o
pronome interrogativo, indefinido ou demonstrativo
quanto com o pronome pessoal nós e vós: Muitos de
nós estudarão ou Muitos de nós estudaremos. Quaisquer de vós farão ou Quaisquer de vós fareis.
Alternativa "c" - A serenidade (sujeito) correspende.
Alternativa "d" - O termo serenidade (sujeito)
costuma.
Alternativa "e" - A maior parte (das pessoas)
sente-se mal: pegadinha!
44. (FCC- Técnico Judiciário- Área Administrativa- TRT 3/2015) As normas de concordância ver-

bal estão plenamente respeitadas na seguinte frase:

prezar, estão sendo cada vez mais raras, e algum
dia acabará por converter-se num precioso
documento.

Alternativa correta: letra "a"- Sujeitos e verbos: Uma sucessão de fotos pode ilustrar; 'aqueles
velhos rostos e expressões pertençam.
(B) deveria caber conservar as imagens =sujeito
oracional (possui verbo).
(C) não se colecionam as fotografias familiares"'
voz passiva sintética. Transpondo para a passiva analítica {verbo ser+ particípio): as fotografias familiares
não são colecionadas. O verbo está concordando
com o sujeito.
(O) não é necessário conservar os velhos álbuns
de fotografias= sujeito oracional {possui verbo).
(E) 1. O que não convém? Ninguém desprezar
aquelas velhas fotos: sujeito oracional = verbo no
singular.

2....algum dia (aquelas velhas fotos) acabarão
por converter-se= converter-se-ão.
Note que há outras possibilidades de construção, embora fique clara a avaliação de concordância
verbal: ...e algum dia (aquelas fotos) acabarão convertendo-se num precioso documento.
45. (FCC- Técnico Judiciário - Area Administrativa- TRF 3/2014) O verbo flexionado no singular
que também poderia estar corretamente flexionado
no plural, sem que nenhuma outra alteração fosse
feita na frase, está sublinhado em:
(A) Parte do poder desse tipo de magia cinematográ-

fica está em concretizar. ..

(B) Toda ficção cientffica, de Metrópolis ao Senhor
dos anéis, baseia-se, essencialmente...
(C} ... tudo

o que nos incomoda no cotidiano.

Concordância

(0)

Como parte dessas coisas imaginadas acaba setornando realidade...

Alternativa "e" - Vivências da realidade brasileira não faltam.

(E) •.. a sociedade se permite sonhar seus piores proble-

mas...

Alternativa correta: letra "d" ~ Parte dessas
coisas acaba ou parte dessas coisas acabam. Regra:
orações em que há expressões partitivas, como "a
maioria", "a minoria", ~grande parte de", "mais da
metade", o verbo pode ficar no singular ou no plural.

47. (FCC- Técnico Judiciário- Area Administrativa - TRT 2/2014} A frase em que a concordância
respeita as regras da gramática normativa é:

{A) t bilateral, sem dúvida alguma, os interesses
pela exploração desse tipo de negócio, por isso
os países envolvidos terão de fazer concessões
mútuas.
(8)

Cada um dos interessados em participar dos projetos devem apresentar uma proposta de ação e
uma previsão de custos.

{C)

Acordos luso-brasileiros têm sido recebidos com
entusiasmo, o que sugere que haverá de serem
cumpridos fielmente.

Alternativa "a"- Parte do poder está.
Alternativa "b"- Toda ficção baseia-se.
Alternativa "c" - o que = aquilo o qual incomoda.
Alternativa "e"- a sociedade se permite.
46. {FCC -Técnico Judiciário - Area Administrativa~

TRT 19/2014) Nas frases transcritas, o verbo
que deverá permanecer no singular, mesmo com a
substituição do segmento grifado pela proposta
entre parênteses, está em:

(A) ... o estrangeiro que se aproxima da poesia brasi-

(D) Quanto mais discussão houver sobre as questões

pendentes, mais se informarão, com certeza, os
que têm de decidir os próximos passos do processo.
{E) Procede, por uma questão técnica, segundo os
especialistas entrevistados, as medidas divulgadas ontem, pois a urgência de saneamento é
indiscutível.

leira ... (os sentidos do estrangeiro)

Ocontato com a realidade afro-nordestina ... (os valores da vivência)

{B) Não lhe falta

movimento dos nossos· Pias que (...) teve,
entretanto, condições próprias ... {tendências de
composição poética)

(C) ...

(0) ... que foi uma espécie de parente pobre ... (manifestações de parente pobre)
{E) Experiência brasileira não falta a Jorge de Uma ...
(Vivên~ias da realidade brasileira)

llW 15?hH·•
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Alternativa correta: letra "a" - Os sentidos
do estrangeiro (sujeito) que se aproximam (concordando com sentidos) ou que se aproxima (concordando com estrangeiro). Importante: o sujeito da
oração é o pronome relativo QUE e isso facilita para
entender melhor a questão. Por eliminação, chegar-se-ia à resposta. Vejamos as outras alternativas.

AlternatiV"a correta: letra "d"- O verbo haver,
quando impessoal {sentido de existir), não admite
plural.

Para facilitar as correções, colocarei as orações
na ordem direta {sujeito + verbo) para você fixar e
fazer da mesma maneira na prova.
Alternativa "a"- Os interesses são bilaterais.
Alternativa "b" - Cada um dos interessados
deve apresentar.
Alternativa "c"- Que bela pegadinha! Haver de
ser é locução e pode ser substituída serão. O verbo
haver é auxiliar e admite plural porque deve concordar com o sujeito. A ideia é que os acordos luso-brasileiros serão cumpridos fielmente. Correção da frase:
haverão de ser.
Alternativa "e"- As medidas procedem.

-Alternativa "c" - Tendências de composição
poética tiveram condições.

48. (FCC - Técnico Judiciário - Area Administrativa- TRT 12/2013) Se considerarmos a substituição dos elementos grifados pelos elementos entre
parênteses ao final da frase, o verbo que deverá permanecer no singular está em:

Alternativa "d" - ... foram manifestações de
parente pobre =o predicativo do verbo ser no plural
manda na concordância.

{A) Incapaz de simulação, ou até, em certos casos, de
uma Ponta de hipocrisia que se debita à polidez ·
social. (das tendências hipócritas)

Alter.lativa "b"- Os valores da vivência não lhe
faltam.

•
(""
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{B) Seu claro olhar de sabedoria espiava o Brasil com
algum tédio. {Seus olhos cheios de sabedoria)

ganhar tempo e disparar na frente de seu concorrente.

(C) NAqui mora um solteiro feliz". (pessoas felizes)

._

{O) Essa graça espontânea que a tudo dá gosto.
{Esses divertimentos espontâneos)

O projeto pedagógico (sujeito) mostrou. Eliminadas alternativas b e d;

)-

Alunos (sujeito) vêm= verbo vir no plural. Eliminadas a e c, chegamos à resposta sem precisar
ver o terceiro verbo.

)-

Vamos lá para nos certificarmos: chega-se a algo.

(E) Na sua relação com a natureza, não havia
intermediação de ordem intelectuaL (interferêndas do intelecto)

Alternativa correta: letra "e" - Ordem direta:
interferêndas do intelecto não havia = haver, no
sentido de existir ou ocorrer, permanece no singular.
Indicando tempo decorrido também.

Altl:!rnativa "a"- das tendências hipócritas que
se debitam= que são debitadas.

Alternativa "b"- Seus olhos cheios de sabedoria espiavam.

Alternativa "c" - pessoas felizes moram aqui
= pense, sempre, na ordem direta para não errar
(sujeito+ verbo).

Alternativa "d"- Esses divertimentos espontâneos que a tudo dão gosto.
49. (FCC - Técnico Judiciário - Area Administrativa - TRT 12/2013) O diretor artístico res-

salta a qualidade que o Festival alcançou em sua
oitava edição, e diz que o projeto pedagógico, a
exemplo dos anos anteriores,--------- grandes
talentos. Segundo ele, há alunos que -------ao FEMUSC com o objetivo específico de serem
ouvidos pelos mestres e assim poderem concorrer a bolsas. O diretor artístico estima que, somados os valores das bolsas dos mais de 30 alunos
do FEMUSC, _________ a algo em torno de 3 a 4
milhões de dólares.
(Adaptado de: Ronaldo Corrêa, 07/02/2013, www.
femusc.com.br/2013/02/07/sucesso-renovado/)
Preenchem corretamente as lacunas do texto
acima, na ordem dada:
(A) mostrou -vem - chega-se
{B) mostraram- vem- chegam-se
(C) mostrou- vem- chegam-se
(O) mostraram- vêm- chega-se

.. Dica: admitem plural os verbos transitivo
direto e transitivo direto e indireto seguido de SE
(pronome apassiva dor).

50. {FCC- Técnico Judiciário- Area Administrativa- TRE-R0/2013) Nos segmentos adaptados do
texto, a concordância verbal e nominal está correta
apenas em:
(A) Os cultivos agrícolas em algumas regiões, como
o semiárido nordestino, será prejudicado pela
elevação da temperatura média anual.
{B) Existe muitos desafios apontados no relatório.
(C) Uma das prováveis consequências da redução de
terras aptas à agricultura é a queda na renda das
populações.
(0) Os atuais padrões tecnológicos da agricultura
ainda não se encontra adaptado a essas novas
ocorrências.
{E) Investimentos intensivos em sistemas agrícolas
consorciados, e não somente na produção agrícola solteira, torna-se imperiosos.

Alternativa correta: letra "c"- Ordem direta: a
queda na renda das populações é uma das prováveis
consequências da redução de terras aptas à agricultura.
Alternativa "a"- Os cultivos agrícolas serão prejudicados.

Alternativa "b"- Muitos desafios existem.
Alternativa "d"- Os atuais padrões tecnÓiógicos não se encontram adaptados.
Alternativa "e" - Investimentos tornam-se
imperiosos.

(E) mostrou -vêm -chega-se

51. (FCC - Técnico Judiciário - Administrativa
- TRT 9/2013) O verbo que pode ser corretamente
Alternativa correta: letra "e"
O Nota da autora: t interessante trabalhar por
eliminaçãO em questões de preencher espaços para

flexionado no plural está grifado em:
(A) ... na última década surgiu a comunicação digital ...

Concordância
(B) .• .e parte das interações sociais adquiriu um cará-

ter virtual ..
(C) ... é difícil definire medir separadamente a contri-

buiçéio ..
(O) Mais tarde, nas cidades, havia discussões em praça

eública ...

'

. sem e-mail,
(E) Como teria sido a Primavera Arabe
Twitter e Facebook?
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Exemplo: Hoje, muito cedo, se encontrou a solução. Note que o advérbio de tempo hoje atraiu o
oblíquo e que os advérbios de intensidade (muito)
e tempo (cedo) estão intercalados. Lê-se: Hoje se
encontrou a solução.
Voltemos à questão. O verbo estimar é transitivo direto acompanhado do pronome apassivador
se. V.T.D. (ou V.T.D.I.) +se= V.P. (voz passiva), isto é,
há sujeito e oracional (possui verbo): que o número
de brasileiros conectados na internet já tenha ultrapassado a casa deBO milhões. Verbo no singular= estima-

Alternativa "b": correta - Sujeito: a parte das
interações. Concordando com o núcleo (substantivo)
parte"' parte adquiriu; concordando com o adjunto
adnomina! interações sociais = adquiriram. As duas
concordâncias estão corretas.
Alternativa "a" - Sujeito simples e singular:
comunicação digitaL
Alternativa "c" - Sujeito oracional (possui
verbo)= verbo singular.
Alternativa "d"- Verbo haver impessoal (sentido de existir)"" singular.
Alternativa "e" - Sujeito simples e singular: a
Primavera Árabe.
52. (FCC - Técnico Judiciário - Administrativa TRT9/2013)

-se. Equivale a é estimado. Eliminadas alternativas c
e e.
O número tenha ultrapassado = o verbo deve
concordar com o sujeito. Eliminadas a e b.
56% usam. Se fosse 1%, seria usa.

53. (FCC- Técnico Judiciário- AdministrativaTRT 1/2013) Substituindo-se o segmento em destaque pelo colocado entre parênteses ao final da
frase, o verbo que deverá manter-se no singular
está em:
(A) O comunismo resolve o problema da vida ... (As

revoluções vitoriosas da esquerda)
(B) Niemeyer vira a possibilidade ... (Os arquitetos
da geração de Niemeyer)
(C}

Houve um sonho monumental... (sonhos
monumentais)

Atualmente ~~ que o número de brasileiros
conectados na internet já~~ ultrapassado a casa
de 80 milhões, sendo que 72.640.000 são usuários ativos de redes sociais, e 56% destes-~ um aparelho
celular para acessar a internet. (Dados publicados em
www.agenciaopen.com/blog/perfil-do-brasi/eiro-nas-redes-sociais-o-que-ha-de-novo).

(E) Assim pensava o maior arquiteto... {grandes

Preenchem corretamente as lacunas da frase
acima, na ordem dada:

Alternativa "c": correta- Haver, quando impessoal (sentido de existir ou ocorrer), deve permanecer
sempre no singular= Houve sonhos monumentais

(A) estima-se- tenham- usa
(B) estima-se -tenham- usam
(C)

estimam-se- tenha- usa

(D) estima-se -tenha- usam

(E) estimam-se- tenham- usa

Alternativa "d": correta.
O Nota da autora: Embora as alternativas não
tenhom deixado dúvida, seria interessante lembrar
que não se usa pronome oblíquo após a vírgula: estima-se.

... Dica FCC- exceto em intercalações.

(0) Bem disse Le Corbusier que Niemeyer .. (os que

mais conheciam a sua obra)
arquitetos como Niemeyer)

Alternativa "a" - As revoluções vitoriosas da
esquerda resolvem o problema da vida.
Alternativa "b"- Os arquitetos da geração de
Niemeyerviram a possibilidade ...
Alternativa "d" - Bem disseram os que mais
conheciam a sua obra que Niemeyer... Alternativa "e" - Assim pensavam grandes
arquitetos como Niemeyer...
54. (FCC -Técnico Judiciário -Administrativa -

TRT 18/2013) O verbo empregado no singular que
também poderia ter sido empregado no plural, sem
prejuízo do respeito às normas de concordância verbal, está grifado em:
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(A) Uma pesquisa recente [. ..] procurou avaliar
como o mundo corporativo se prepara para o
fenômeno.
·
(B) A juniorização, por ser realizada com o propósito
de reduzir custos, compromete a qualidade da
gestão ..
(C) Então, o trabalho emperra, os clientes reclamam,

mas a planilha de custos fala mais alto.

i

(0) Em terceiro lugar, há poucas iniciativas para

garantir maior qualidade de vida e para ter quadros mais saudáveis no futuro.
(E) Consequentemente, a maioria das empresas não
possui mecanismos para atrair e manter tais quadros.

56. {FCC- TRT- 11a Região- Técnico Judiciário
- Area Administrativa /2012) O verbo que se man-

tém corretamente no singular, apesar das alterações propostas entre parênteses para o segmento
grifado, está na frase:
a) Eo desafio do nosso tempo. (os desafios)
b) Eisso quando a própria FAO alerta... (os especia·
listas da própria FAO)
c)

Eque a produção precisará crescer 70% até 2050 {a

produção de alimentos)
d) Tudo acontece num cenário paradoxal {Todos os
problemas)
e)

Um relatório da própria FAO assegura... (Os

dados de um relatório)
Alternativa "e": correta - FCC se repetindo,
mais uma vez. Bom para você, leitor. Sujeito: a maioria das empresas= concordando com maioria: possui, concordando com o substantivo plural (empresas): possuem.
Alternativa "a"- Uma pesquisa prepara.

Alternativa "c": correta- O sujeito continua no
singular: E que a produção de alimentOs precisará
crescer 70% até 2050.
Alternativa "a" - São os desafios do nosso

Alternativa "b.fJ'- Ajuniorização compromete.

tempo.

Alternativa "c"- A planilha fala.

Alternativa "b"- Eisso quando os especialistas
da própria FAO alertam ..

Alternativa "d" - Há: existem. Verbo haver,
quando impessoal, é invariável.

Alternativa "d"- Todos os problemas acontecem num cenário paradoxal.

55. (FCC - TRT 6 - Técnico Judiciário - Área
Administrativa/2012) "Uma vez. _____ as limitações fundamentais da condiçóo humana, é possível
dominar a fantasia e _____ as possibilidades concretas que se. ____ para todos nós". Preenchem

Alternativa "e" - Os dados de um relatório da
própria FAO asseguram..

corretamente as lacunas da frase acima, na ordem
dada:

57. {FCC- TRT -11" Região- Técnico JudiciárioArea Administrativa /2012) A frase que mantém o
respeito às regras de concordância é:

(A) aceita- testarem- abrem

(A) Outra descoberta foi a de que também existia

(C) aceitas- testar- abrem

na figuração de um motivo em que estivesse
ausente o ser humano alguns valores profundos.

aceita- testarem -abre

(B) Uma gama de estados de espírito que não sabe-

(BJ aceita- testar- abrem
(D)

(E) aceitas-testar-abre

mos nomear, apesar de sua grande força, podem
ser suscitados pelos artefatos e signos que o
homem produz.

Alternativa "c"- Correta.

(C) É numa concepção de humanidade modificada
concor~

ao longo do tempo que se assenta noções relativas a uma dimensão humana da .arte.

As limitações {sujeito) aceitas. Eliminadas alter-

(D) Não fazem muitos anos que na grande arte só se
podiam admitir temas heroicos, mfticos ou religiosos.

O Nota da autora: Questão de verbo e

dância.
nativas~· .Q..e .Q..

t possível testar as possibilidades concretas
{oração subordinada substantiva subjetiva).
As possibilidades que se abrem = que são abertas. Eliminada alternativa~·

{E} As obras e seu respectivo valo( haviam de ser
avaliados na medida da importância do tema
tratado.
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Concordância

c) dedicou= a geração seguinte lhe dedicou.
Alternativa "e": correta - Cuidado! O verbo
haver é auxiliar e não impessoal (não pode ser substituído por existir). Haviam de ser avaliados= seriam
avaliados.
Alternativa "a"- Outra descoberta foi a de que
também existiam na figuração de um motivo em
que estivesse ausente o ser humano alguns valores
profundos.

d) Certas perseguições fizeram Mahler (o) abandonar a função: certas pers~guições o fizeram
abandonar a função.
e) Não coube prestar-lhe as justas homenagens.
Há um sujeito oracional (por possuir verbo) e
o verbo da oração principal deve, obrigatoriamente, manter-se no singular.
~

Dica- Sujeito oracional =verbo no singular

Alternativa "b" Uma gama de estados de espírito que não sabemos nomear, apesar de sua grande
força, pode ser suscitada pelos artefatos e signos
que o homem produz.

59. (FCC- Técnico Judiciário - TRT 23/ 2011) A

Alternativa "c"- Énuma concepção de humanidade modificada ao longo do tempo que se assentam noções relativas a uma dimensão humana da
arte.

(A) O interesse pelos acontecimentos que envolveram os cangaceiros e seus hábitos peculiares
levam sempre a novas interpretações desse
fenômeno do sertão brasileiro.

Alternativa "d"- Não faz muitos anos que na
grande arte só se podiam admitir temas herokos,
míticos ou religiosos.

(8) A

58. (FCC- Técnico do Seguro Sociai-INSS/2012)
As normas de concordância estão plenamente aten~
didas em;

(C) Consta que os cangaceiros, num gesto de grandeza, quando pretendia invadir uma determinada fazenda; informava ao dono o dia e a hora
desse ataque.

(A) Sempre houveram pessoas sensíveis o sufi-

ciente para perceberem a enorme riqueza e a
profundidade que poderiam atingir a música de
Mahler.
(B) Entre os que reconheceram o talento de Mahler
em vida está o escultor francês Auguste Rodin,
que esculpiu, em 1909, vários bustos do compositor.
(C) Prematuramente falecido, Mahler não chegou
a usufruir do prestígio que lhe dedicaram, anos
depois de sua morte, a geração seguinte.
{D) Mahle1 foi regen.te titular da Ópera Imperial
de Viena, da qual se tornou diretor artístico
em 1897, sendo que, depois de anos no cargo,
certas perseguições os fizera abandonar a
função.
(E) Não couberam aos contemporâneos de Mahler
prestar-lhe as justas homenagens que cabem a
um gênio artístico de sua envergadura.

Alternativa "b": correta - Reconheceram concorda com os que (pronome demonstrativo + pro~
nome relati-10); esculpiu concorda com o escultor

~·
a) houve. O verbo haver, quando impessoal (sem
sujeito e no sentido de existir), deve ficar no singular.

concordância verbal e nominal êstá inteiramente
correta em:

roupa com proteção de couro e o chapéu de
abas viradas, que facilitavam a visão de emboscadas, traziam adereços que Puscava resguardar
os integrantes do bando.

vestimenta adotada pelos cangaceiros eram
uma adaptação da roupa dos vaqueiros sertanejos, adequado ao ambiente, com o calor do dia e
o frio da noite.

(0) A

{E) Para esses guerreiros surgidos com o cangaço,
os elementos que compunham seu traje criavam
uma espécie de blindagem contra os perigos
que corriam.

Alternativa ue": correta - guerreiros surgidos;
elementos compunham; elementos criavam; os perigos corriam.
Alternativa "a" - O interesse pelos acontecimentos que envolveram os cangaceiros e seus hábitos peculiares leva sempre a novas interpretações
desse fenômeno do sertão brasileiro.
Alternativa "b" - A roupa com proteção de
couro e o chapéu de abas viradas, que facilitavam a
visão de emboscadas, trazia adereços que buscavam resguardar os integrantes do bando.
Alternativa "c" - Consta que os cangaceiros,
num gesto de grandeza, quando pretendiam invadir uma determinada fazenda, informavam ao dono
o dia e a hora desse ataque.
Alternativa "d"- A vestimenta adotada pelos
cangaceiros era uma adaptação da roupa dos

...•

,
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vaqueiros sertanejos, adequada ao ambiente, com
o calor do dia e o frio da noite.

60. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 20/ 2011) As
normas de concordância verbal e nominal estão

inteiramente respeitadas na frase:
{A) O emprego de recursos tecnológicos no setor
agropecuário, com vistas à produção de carne e

à colheita recorde de grãos, deverão ser objeti·
vos prioritários dos investidores.
(B) Deverá ser utilizado, como metas a ser atingidas
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'(() Um feito considerável, resultante das inovações
tecnológicas, foi a introdução do uso do etano!
em veículos, o que possibilitou o sucesso dos carros f!ex.
(0) A produção de bioplásticos degradáveis constitui um projeto de alto impacto, que vpi permitir
uma forte expansão da indústria quími6:a.
(E) Desenvolvem-se atualmente projetos de pro-

dução de diesel, a ser obtido a partir do caldo
da cana, que não contém enxofre, como o mineraL

pelo setor, os investimentos em infraestrutura
para facilitar o escoamento da produção de

grãos.
(C) Buscam-se, atualmente, soluções eficazes, por
meio da tecnologia disponível, que venham pro·
piciar melhor rendimento ao setor pecuário brasileiro.

(0) A determinação das atividades se concentra-

rão na ampliação de recursos aos pecuaristas,
visando à obtenção de margens de lucro maiores.
{E) Ainda que os interesses de um investidor seja as

possibilidades de lucro em determinado prazo,
eles resultam em benefícios para o setor escolhido.

Alternativa "c": correta - Soluções são buscadas = buscam-se; soluções eficazes que venham
propiciar.
Alternativa "a"- O emprego de recursos tecnológicos deverá ser objetivo prioritário dos investidores.
Alternativa "b" - Deverão ser utilizados
investimentos.

~

Alternativa "d" - A determinação das atividades se concentrará.

Alternativa "b": correta - Já estão sendo
levada a efeito a aplicação dos recursos tecnológicos no setor de serviços, garantindo-lhes enorme
importância na economia.
Observação: embora a questão seja de concor~
dância, pode haver dúvida em relação à regência
(pronome lhe), mas está correto. Quem garante,
garante algo (enorme importância na economia) a
alguém (a eles).
Alternativa "a" - Uma das mais efetivas conquistas decorrentes do avanço tecnológico está na
obtenção de safras recordes em áreas reduzidas de
plantio.
Alternativa "c" - Um feito considerável, resultante das inovações tecnológicas, foi a introdução
do uso do etano! em veículos, .o~ possibilitou o
sucesso dos carros flex.
Alternativa "d" - A produção de bioplásticos
degradáveis constitui um projeto de alto impacto,
que vai permitir uma forte expansão da indústria
química.
Alternativa "e"- Desenvolvem-se atualmente
projetos de produção de diesel, a ser obtido a partir
do caldo da cana, que não contém enxofre, como o
mineral.

Alternativa "e"- os interesses de um investidor
sejam as possibilidades.

62. (FCC - TRT ga Região - Técnico Judiciário Área Administrativa /2010) A concordância verbal
e nominal está inteiramente correta na frase:

61. (FCC- Técnico Judiciário - TRT 24/ 2011) A
frase em que há desrespeito às normas de concordância verbal e nominal é:

(A) Quando se discutem questões em que se misturam profecias e evidências científicas fica difícil o
pensar com racionalidade.

(A) Uma das mais efetivas conquistas decorrentes
do avanço tecnológico está na obtenção de
safras recordes em áreas reduzidas de plantio.

(B) Fenômenos naturais, muitas vezes de proporções locais, como a erupção de um vulcão, é
visto como catástrofes que afetam toda a vida
no planeta.

(B) Já estão sendo levados a efeito a aplicação dos
recursos tecnológicos no setor de serviços,
garantindo-lhes enorme importância na economia.

(C) O impacto econômico causado pela ocorrência
de fenômenos naturais estão atingindo os mais
variados setores de produção em todo o mundo.

'

Concordância
(D) Quando se tratavam de questões relativas aos

conhecimentos espirituais, era os profetas religiosos que traduziam os sinais contidos nos
astros.
ocorrência de eventos naturais, nem sempre explicável para os povos primitivos, deram
origem \às mais diversas teorias sobre o fim do
mundo.

(E) A

Alternativa "a": correta- Questões são discutidas= discutem-se; profecias e evidências são misturadas= misturam-se.
Alternativa "b"- Fenômenos naturais são vistos.
Alternativa "c" - O impacto econômico está
atingindo.
Alternativa "d"- Quando se tratava de questões relativas.
Alternativa "e"- A ocorrência deu origem.
63. {FCC- TRT- 12" Região- Técnico JudiciárioÁrea Administrativa /2010) A concordância verbal
e nominal está inteiramente correta na frase:
(A) Personagens do bem e personagens do mat
mostra a dualidade que existe em todas as
ações humanas no decorrer de uma trama realmente capaz de manter o interesse dos espectadores.
(B) O drama representado em uma novela, com personagens atraentes que se divide entre o bem e
o mal, atraem, durante vários meses, a atenção
de um público fiel e interessado em suas peripécias.
(C) Uma noveta que chame a atenção do público
e leve os espectadores a acompanhar a trama,
muitas vezes longa, deve basear-se em uma realidade transmudada em sonho e fantasia.
(D) Para que seja atraente as situações criadas pelo
autor de uma novelas, é preciso que as personagens tenham atitudes coerentes e convincentes para o público que a acompanham diariamente.
(E) O drama que vive as personagens de novelas,
ainda que seja baseado em tipos humanos reais,
nem sempre convencem os espectadores, que
desejam se distrair em casa, após o trabalho.
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deve basear-se em uma realidade transmudada em
sonho e fantasia.
Alternativa "a"- Personagens do bem e personagens do mal mostram.
Alternativa "b" - O drama representado em
uma novela, com personagens atraentes que se
dividem entre o bem e o mal, atrai, durante vários
meses, a atenção de um público fiel e interessado em
suas peripécias.
Alternativa "d" - Para que sejam atraentes ~
situações criadas pelo autor de uma novetas, é preciso que as personagens tenham atitudes coerentes
e convincentes para o público que a acompanha
diariamente.
Alternativa "e"- O drama que vive as personagens de novelas, ainda que seja baseado em tipos
humanos reais, nem sempre convence os espectadores, que desejam se distrair em casa, após o tra~
balho.
64. {FCC - TRT s~ Região - Técnico Judiciário Área Administrativa /2010)Embora pudesse estar
estampada na primeira página de um jornal, a manchete que NÃO está redigida de acordo com a norma
culta é:
(A) Já há mais trabalhadores com carteira assinada
do que no mercado informal.
(8) Ações orquestradas pelos três poderes freiam o
desmatamento na região amazônica.
(C) Condenado há vinte anos de prisão por homicídio duplamente qualificado.
(O) Aprovado projeto de lei que prevê mudanças
significativas na educação.
(E) Polícia fecha o cerco a sequestradores de empresário da construção civil.

Gifiij(;t4I.f:\)
Alternativa "c"- CorretaO Nota da autora: Questão de concordância e
ortografia.
Erro da alternativa c: Condenado a vinte anos de
prisão por homicídio d~plamente qualificado.
Alternativa "a"- Haver impessoal= singular.
Alternativa "b" - O verbo concorda com o
sujeito plural.
Alternativa "d" - O verbo concorda com o
sujeito plural.

Alternativa "c": correta - Uma novela que
chame a atenção do público e leve os espectadores a acompanhar a trama, muitas vezes longa,

Alternativa "e" - Cuidado: não pode haver
acento indicativo de crase antes de palavra masculina.
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65. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 22/ 2010) A
concordância verbal e nominal está inteiramente
correta em:
(A) A ameaça de crise alimentar, ainda que os esto-

ques mundiais consigam suprir as necessidades
do mercado, conduz à alta de preços.
(B) Os países mais pobres, que dependem da impor-

tação de produtos agrícolas para alimentar sua
população, é que sai mais prejudicada.
(C)

Vários países que são grandes produtores de
trigo, como a Rússia e seus vizinhos, para evitar a
escassez desse alimento, suspendeu as exportações.
importação de alimentos, principalmente em
algumas regiões castigadas pelos fenômenos
climáticos, são essenciais para evitar escassez
prolongada.

(D) A

(E) A instabilidade política gerada por conflitos
decorrentes da falta de alimentos básicos, levam
governos a manter grandes estoques de produtos agrícolas.

(C)

-~---

---~--··-·~--

Os fios de uma laboriosa e art{stica teia de aranha costuma enredar fatalmente um inseto desprevenido.

(O) Atribuem-se às aranhas um comportamento
cruel, como se elas pudessem escolher qualquer
outro.
(E) 1 Entre as leis que regulam a vida natural, com peitem- nos obedecer, em primeiro lugar, à da própria sobrevivência.

'"""-'-.··

·~~

Alternativa "a": correta- Nenhum escolheria:
correta a concordância.

b) Se o sujeito for verbo, o verbo da oração principal deverá, sempre, permanecer no singular: não
deve • .
c)

~costumam.

d) Verbo transitivo direto+ se"' voz passiva sintética e possui sujeito. Transpondo para' a passiva
analítica: um comportamento cruel é atr,ibuído
às aranhas = atribui-se um comportamento

""""·

e) O que compete: obedecer (o sujeito é o verbo=
singular). Compete obedecer
Alternativa "a": correta- A ameaça conduz; os
estoques consigam.
Alternativa "b" - Os países mais pobres, que
dependem da importação de produtos agrícolas
para alimentar sua população, é que saem mais prejudicados.
Alternativa "c"- Vários países que são grandes
produtores de trigo, como a Rússia e seus vizinhos,
para evitar a escassez desse alimento, suspenderam
as exportações.
Alternativa "d" - A importação de alimentos,
principalmente em algumas regiões castigadas
pelos fenômenos climáticos, é essencial para evitar
escassez prolongada.
Alternativa "e" -A instabilidade política gerada
por conflitos decorrentes da falta de alimentos básicos, leva governos a manterem grandes estoques
de produtos agrícolas.
66. (FCC- Técnico- Area Administrativa- MPU/
2007) A concordância verbal está plenamente respeitada na frase:
(A)

Nem a banana, nem a laranja, nem a batata,
nenhum desses vegetais escolheria morrer, se
lhes fosse dada uma escolha.

(B) Não devem aliviar os vegetarianos a presunção
de que eles não matam nada para comer.

67. (FCC- Técnico- Area Administrativa- MPU/

2007) O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do plural para preencher corretamente a lacuna da frase:

(A) Não ___ (dever) espantar-nos o fato de que
mesmo os grandes insetos não consigam escapar dos fios de uma teia.
(B) Os desenhos formados pelos fios de uma teia

___ (assemelhar-se) à trama dos fios de uma
rede de pescar.
(C) ___ (queixar-se) dos incômodos de uma teia

quem precisa demovê-la do alto de uma cumeeira.
(0)

Tal como as aranhas fazem com seus fios, __
(fazer) com as palavras todo aquele que se dispõe a articular um texto com precisão.

(E) Não nos __ (caber) atribuir adjetivos como
cruéis ou maldosos aos atos praticados pelos
animais.

Alternativa "b": correta -Os desenhos~
lham-se.
Alternativa "a": O sujeito é o verbo espantar:
não deve~.
Alternativa 11C": Opgm orecisa queixa-se.

Concordância

Alternativa "d": Todo aquele faz.
Alternativa "e": O sujeito de caber é o verbo
atribuir: não cabe .iU!:ib.!.!ir-

1.2.CESPE
68. {CESPE- Técnico do Seguro Sociai-INSS 2016)
A forma verbal "teria" está flexionada na terceira pes-

soa do singular, para concordar com "apartamento"
(Naquele novo apartamento da rua Visconde de Pirojá
pela primeira vez teria um escritório para trabalhar.
Não era um cômodo muito grande, mas dava para
armar ali a minha tenda de reflexões e leitura: uma
escrivaninha, um sofá e os livros.), núcleo do sujeito
da oração em que ocorre.
( ) certo

Errado- Concordância e análise sintática.
Haver, quando impessoal (sem sujeito, sentido
de existir ou ocorrer) não admite plural. Assim, teremos:
Não

haver

estatísticas

V.T.D.

O.D.

oração
sujeito

"m

singular
Não

existirem

estatísticas

sujeito simples e
plural

sujeito
plural

( ) errado

Trecho para o item.
Errado

txJStêfil' iidriaS fóiiiias

O Nota da autora: Questão de concordância e
análise sintática.
Sujeito simples e implícito (ou elíptico): eu. Na
continuidade do trecho, fica evidente o uso da primeira pessoa ao usar o pronome possessivo minha
-em minha tenda. Naquele novo apartamento da rua
Visconde de Pirajá possui sentido de adjunto adverbial de lugar; escritório é objeto direto do verbo ~ter"
(teria algo). Na ordem direta e com o sujeito explícito:
Eu teria um escritório para trabàlhar naquele novo
apartamento da rua Visconde de Pirajá.

de Punição pDÍ'â OiiueléS
que pratiquem assédio moral, podendo essa punição
recair tanto no assediador, quanto na empresa empregadora que não caiba, ou que até mesmo incentive o
assédio, como ocorre, por exemplo, no caso do assédio
moral organizacional, decorrente de políticas corporativas.(... ) Internet: <www.tstjus.br>(com adaptações).
M

10. (CESPE -Técnico Judiciário - Área Administrativa - TRT 17/2013) A substituição da forma
verbal nExistem" por haverão manteria a correção
gramatical do período e não prejudicaria a coerência
textual dado o emprego do subjuntivo "pratiquem".
( ) certo ( ) errado

Trecho para o item.
Empresas reclamam da falta de profissionais qualificados na área de tecnologia da informação
(.•. ) Apesar de não haver estatfsticas que revelem a expansão do setor, especialistas estimam o
crescimento em torno de 10% ao ano. Com isso, a
não regulamentação das profissões /(gados à computação toma ainda mais acirrada a disputa por
vogas e delega ao mercado a seleção do bom pro·
fissional.(•.. )
lntemet: <wwwl.folha.uol.com.br>(com adapta·
ções).
69: (CESPE :.. Técnico Bancário - CEF/2014) Sem
prejuízo da correção gramatical e do sentido original
do texto, a forma verbal ~haver" poderia ser substituída por existir.

( ) certo

( ) errado

Errado - Nem é preciso pensar muito, pois o
verbo haver, quando impessoal (Sentido de existir)
deve permanecer no singular,

..,_ Dica: ao se ref~rir tempo decorrido também
permanece no singular.

Trecho para o item.

"'-CJNO"""p"'êffôdõ"CõiOfiiiii,· ô'firásil fOi orii:!átâdó pelo
direito lusitano. Não havia o Ministério Público como
instituição. Mas as Ordenações Manuelinas de 1521
e as Ordenações Filipinas de 1603 já faziam menção
aos promotores de justiça, atribuindo a eles o papel
de fiscalizar a lei e de promover a acusação criminal.
Existiam os cargos de procurador dos feitos da Coroa
(defensor da Coroa) e de procurador da Fazenda
(defensor do fisco).(...)
Internet: <www.mpu.mp.br> (com adaptaçães).

•

•
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71. {CESPE- Técnico- MPU/2013) A correção gra~
matical e as informações originais do texto são mantidas com a substituição do termo "Existiam" por
Haviam.

( ) certo ( ) errado

Certo - o rol de ações relacionadas à responsabilidade social do tribunal, intensificado a cada-gestão ou o rol de ações relacionadas à responsabilidade
social do tribunal, intensificadas a cada gestão.

® Em relação às ideias e estruturas linguísticas
Errado

•••

do trecho, julgue o item a seguir.

O Nota da autora: Questão de concordância e
análise sintática.
O verbo haver, quando está no sentido de existir
ou quando indica tempo decorrido, não admite plu-

·~f

.,_.

ral por ser verbo impessoal, ou seja, por não possuir
sujeito.
Existiam (intransitivo) os cargos de procurador
(sujeito)== Havia (verbo transitivo direto) os cargos de
procurador (objeto direto}: oração sem sujeito.

72. (CESPE- Agente de Polícia- DF/2013) O sentido original do trecho seria alterado, mas a sua

correção gramatical seria preservada caso o trecho
"Pode ser que haja no mundo I Outra maior ironia"
fosse assim reescrito no plural: Podem ser que hajam
no mundo I Outras maiores ironias.
( ) certo { ) errado

Também em 1922 foram instituídas no Brasil
as convenções coletivas de trabalho como forma
de composição de interesses entre trabalhadores e empregadores, reflexo da forte influéncia italiana entre nós, estimulada pela grande imigração
de europeus- daí derivando a neces~dade de um
órgão com competência para conhecer e dirimir
eventuais conflitos decorrentes dessa prática coletiva. Com isso, surgiram então as comissões mistas
de conciliação, cuja função era conciliar os dissídios
coletivos, e, no mesmo momento, criaram-se as juntas de corrcfliação e julgamento, que conciliavam e
julgavam os dissídios individuais do trabalho. (. .. )
(Internet: www:trtiO.jus.br, com adaptações).

74. (CESPE- Técnico Judiciário- Administrativa
- TRT 10/2013) Mantém-se a correçáo gramatical do
período ao se substituir "criaram-se" por foram criadas.
( ) certo ( ) errado

Errado- O verbo haver, quando impessoal (sentido de existir ou ocorrer), não admite plural. Além
disso, não cabe a pluralização do verbo poder. Questão fácil, pois possui dois erros.

®

Em relação às ideias e estruturas linguísticas
do trecho, julgue o item a seguir.
(

... )

Certo - Quem cria, cria algo: verbo transitivo
direto+ se (pronome apassivador) =voz passiva sintética. Sujeito: as juntas. Na voz passiva analítica {ser
+particípio)= foram criadas as juntas.

® Trecho para o próximo item.

A medido é de grande importância porque equipamentos considerados obsoletos ou de baixo rendimento para o TRT- como impressoras, teclados e
computadores -podem ser muito úteis para instituições voltadas ao trabalho social, que não teriam como
obtê-/os a não ser pelo via da doação.

A Rede Cultural dos Estudantes promove eventos e mostras culturais e artísticas e apoio a criação de
Centros Universitários de Cultura e Arte. (Identidade
e diversidade. Internet: www.brasil.gov.br!sobre!cultura, com adaptações).

Esse ato integra o rol de ações relacionadas à responsabilidade social do tribunal, intensificado a cada
gestão. (Internet: www.trt!Ojus.br, com adaptações).

75. (CESPE- Investigador de Polícia- BA/2013)
A correção gramatical do trecho seria mantida caso
as formas verbais "promove" e "apoia" fossem flexionadas no plural, para concordar com o termo mais
próximo, "dos Estudantes".

73. (CESPE - Técnico Judiciário - Administrativa
- TRT 10/2013) O termo "intensificado" está no singular porque concorda com "rol", mas estaria· também correto se colocado no feminino plural- intensificadas-, forma que concordaria com "ações".
( ) certo ( ) errado

( ) certo ( ) errado

Errado- O núcleo do sujeito é a rede e por isso
os verbos devem permanecer no singular.

concordância
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® Atenção! A respeito da organização das

® Atenção! A respeito da organização das

estruturas linguísticas e das ideias do trecho,
julgue o item a seguir.

estruturas linguísticas e das ideias do trecho,
julgue o item a seguir.

(... ) t ultrapassado o entendimento de que,
ao nâo identificar os investigados, o STF estaria
protegendo pe:1soas que, no desfecho dos processos, poderiam 1Ar a ser absolvidas ou ter seus casos
arquivados. Por essa norma, os investigados sáo
identificados apenas pelas iniciais, como se o STF
estivesse, de alguma forma, resguardando acusados de algum delito. Assegura o presidente que a
presunção de inocência náo justifica o que define
como oopacidade que prevalece no âmbito dos
processos criminais no Supremo". ( .. .) (Zero Hora,

O Conselho Nacional de Justiça (CNJJ é o melhor
exemplo de que a reforma do Poder Judicidrio não
estd estagnada. Dez qnos qtrds época em que
ainda se discutia a criação do conselho, ao qual
cabia o epíteto #órgão de controle externo do Judicidrio~ a existência de um órgão nesses moldes, para
controlar a atuação do Poder Judicidrio, gerava
polêmica.(... ) (Folha de S.Paulo, Editorial, 7/4/2073,
com adaptações).

814!2013).

78. (CESPE- Técnico-Administração-MPU/2013}
Prejudica-se a correção gramatical do texto ao se substituir a expressão uDez anos atrás" por Há dez anos.

76. (CESPE- Técnico-Administração-MPU/2013)
A substituição de 0 Vir a ser" por virem a serem preju-

( ) certo

( } errado

dicaria a correção gramatical do período.
( ) certo ( ) errado

Certo- Opa! É preciso voltar ao texto: poderiam
vir a ser. Note que o verbo auxiliar já está pluralizado
(poderiam). Não se usam dois verbos no plural, por·
tanto não há possibilidade de pfuralizar.

®

Atenção! A respeito da organização das
estruturas linguísticas e das ideias do trecho,
julgue o item a seguir.
Oependerd da adesáo dos demais ministros o
êxito de um apelo feito pelo pres;dente do Supremo
Tribunal Federal (STF), para que seja extinta a pró·
tica de esconder os nomes de investigadas em
inquéritos criminais na mais afta corte do país. Ele
defende que o STF deve livrar-se do costume de
manter identidades em segredo, ou estará contrariando todos as esforças em busca de maior transparência.(.. .) (Zero Hora, 8/4/2013).

Errado - O verbo haver refere-se a tempo
decorrido, a passado. Correta substituição desde
que não se repita o advérbio atrds, pois seria pleonasmo.
® Atenção! A respeito da organização das
estruturas linguísticas e das ideias do trecho,
julgue o item a seguir.
(... ) Os Estados Unidos da América cresceram a
uma taxa superior a 3% em 12 meses, mas q maioria dos anqlistm qooçta que a economia americana
perderá força no segundo semestre. (... )(Valor Econômico, Editorial, 617/2010, com adaptações)
79. {CESPE - Técnico - Área Administrativa MPU/2010) Se o verbo da oração "mas a maioria dos
analistas aposta" estivesse flexionado no plural apostam-, o período estaria incorreto, visto que, de
acordo com a prescrição gramatical, a concordância
verbal, em estrutura dessa natureza, deve ser feita
com o termo "maioria".
{ ) certo ( ) errado

77. (CESPE
Técnico
Administração
MPU/2013) Seria mantida a correção gramatical do
texto, caso a forma verbal
no plural- manterem.

~manter"

fosse flexionada

( ) certo ( } errado

Errado - Encontremos o sujelto para nos cer~
tificarmos: o que deve livra-se do costume de
manter identidades em segredo? O STF. Feito! O
Supremo Tribunal Federal deve llvra~se do costume
de manter.

Errado- A gramática normativa aceita duas concordâncias neste caso (singular ou plural): A maioria
ou a minoria+ substantivo plural.

1.3. CESGRANRIO
80. (Cesgranrio - Escriturário

~

BB/2013) O

emprego do verbo obter está adequado à norma·
-padrão apenas em:

[llii
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(A) Com as apostas, obtém~se recursos para diversas
pesquisas científicas.

(E} Castigavam-se as crianças que não sabiam a

(8)

tabuada.

Quando o pessoal obtiverem êxito, o grupo que
faz aposta coletiva vai viajar pelo mundo.

(C) Caso obtenham êxito na Mega-Sena, os apostadores farão as cem coisas possíveiS antes de morrer.
(D) A procura das pessoas pelo enriquecimento rápido

Alternativa "e": correta.
O Nota da autora: Por se tratar de voz passiva
sintética, é rreciso ter cuidado.
1

obtêm bons recursos financeiros para o pais.
(E) Se obterem recursos, certamente as pessoas
farão mais de cem coisas antes de morrer.

Alternativa correta: letra "c" - Análise sintática, voz verbal e concordância.
O Nota da autora: encontre, sempre, o sujeito
fazendo, ao verbo, a pergunta o quê? (para coisa)
ou quem? (para pessoa) e, em seguida, coloque a
oração na ordem direta (sujeito + verbo+ complemento).
.... Quem obtenham êxito? Os apostadores = os
apostadores obtenham êxito.
Alternativa "a"- Verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto+ se indicam voz passiva sintética e possui sujeito. Transpondo para a voz passiva
analítica: recursos são obtidos. Correção: obtêm-se
recursos.
.... Dica: o verbo obter é derivado do verbo ter e
possui acento diferencial= ele tem I ele obtém- eles
têm I eles obtêm.
Alternativa "b"- Quem obtiver êxito? O pessoal
(sujeito)= o pessoal obtiver êxito.
Alternativa "d"- O que obtém bons recursos?
A procura = A procura das pessoas pelo enriquecimento rápido obtém bons recursos.
Alternativa "e"- Se o verbo obter é derivado do
verbo ter, deve ser conjugado igual c:= se as pessoas
tiverem recursos, correto? Inserindo o prefixo, temos:
se as pessoas obtiverem recursos.
81. {Cesgranrio- Técnico Previdenciário- INSS/

.._. Oica Admitem plural os verbos transitivos
diretos ou transitivos diretos e indiretos segui~
dos de SE (pronome apassivador) por possuírem
sujeito. Para facilitar e evitar erros, transponha a
oração para a voz passiva analítica {ser + particí~
pio).
-

~

Castigavam-se as crianças""' Criança$ eram castigadas.

Exemplo de transitivo direto e indireto: Entregaram-se os prêmios aos vencedores= Os prêmios
foram entregues aos vencedores.
a) Existem ambientes. Ordem direta =Ambientes
existem .
b) Evoluíram as escolas e o sistema. Ordem direta
=As escolas e o sistema evoluíram.
c) Persistiram certos costumes. Ordem direta
Certos costumes persistiram.
d) Havia alunos. Se pode ser substituído por existiram, o verbo haver deve ficar-no singular.
.... Dica- Em havia alunos, além de o verbo permanecer no singular, o termo posposto a ele pOssui
função de objeto direto e o classificamos como
transitivo direto. Em existiam alunos, o sujeito é o
substantivo plural alunos e o verbo existir é intransitivo.
82. (Cesgranrio- Técnico Previdenciário - INSS/
2005)
I.

Sensações diversas ___ seu pensamento distante por alguns momentos.

11. Já morou em uma casa onde os livros não ____.
As formas verbais que preenchem, correta e respectivamente, as frases acima são:

2005) Assinale a frase correta quanto à concordância
verbaL

{A) manteem- couberam.

(A) Existe ambientes escolares bem acolhedores.

(8) manteem- caberam.

(6) Evoluiu pouco a pouco as escolas e o sistema de
avaliação.

(C} mantém- caberam.

(C) Por muito tempo ainda persistiu certos costumes.

(E} mantem- couberão.

(D) Haviam alunos que conseguiram superar dificuldades.

(D) mantêm- couberam.

Alternativa "d": correta.

Concordância
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O Nota da autora: Quando o verbo for derivado de outro {acrescentou-se o prefixo), conjugue
o verbo primitivo.

(B) Já foram realizado, em diferentes universidades,
vários estudos sobre a produção do arquiteto
brasileiro.

Manter é conjugado como o verbo ter: sensações diversas têm = mantêm.

(C) Considerado uma das criações mais inovadoras

Eliminadas alternativas~· J?., s; e ,Q.
~ o·ica - Os verbos que dobram o e no plural

são: crer, dar, ler e ver e seus derivados.
Os livros não couberam.

1.4. VUNESP
83. (Vunesp- Escrivão de Polícia - SP/2013) Assinale a alternativa em que a concordância se dá em

conformidade com a norma-padrão.
(A) Fazem anos que me mudei para este apartamento com minhas filhas, que havia acabado de
voltar do exterior.
(B) Os amigos que acreditavam no desaparecimento do livro teve de rever suas convicções
diante das vendas de livros, que continua
aumentando.
{C) Apesar de ter criticado as estantes, os amigos do
autor concluiu que era muito cômodo dispor de
uma grande variedade de livros eCOs.
(D) Já existe muitos jovens que-tem baixado músicas
pela internet e já se desfez 'de seus leitores de
CDs tradicionais.
(E) Um casal de amigos questionou a utilidade das
estantes que haviam sido compradas para o
apartamento novo.

do século XX, a arquitetura de Niemeyer é singular.
(Dl Seria celebrado, no Rio de Janeiro, uma grande
festa em comemoração aos 105 anos de Oscar
Niemeyer.

{E) As visitas a Brasília se tornaram frequente, em
especial para se apreciar a arquitetura de Niemeyer.

fN?DfiP!Uf&
Alternativa "a": correta - Uma geração foi forrfiada.
Al~ernativa "b"-

realizados.

Alternativa "c"- considerada.
Alternativa "d"- celebrada.
Alternativa "e" - frequentes (predicativo do
sujeito deve concordar com o sujeito)

1.5. UFF
85. (UFF -Inspetor de Polícia- RJ/2012) Aconcor-

dância verbal praticada em: "Eliminou-se o elitismo
econômico e as boas e grátis universidades para os
alunos" justifica-se gramaticalmente com base na
mesma regra que abona a concordância feita na
seguinte oração:
{A) Então viria o julgamento e os longos meses, talvez anos de prisão.
{B) Não havia assistentes, mestres, doutores ou cate~
dráticos.

Alternativa "e": correta- Haviam sido compradas concorda com as estantes.

{C) Se candidatos, lula ou Fernando Henrique será
eleito de novo Pre·sidente.

Alternativa "a"- Faz= tempo decorrido; haviam
acabado =voltaram: concorda com as filhas.

(O) Viam-se homens caindo no despenhadeiro sem
fim.

Alternativa ''b" -tiveram e continuam.

(E) faltavam-me a sela e os arreios.

Alternativa "c"- terem criticado e concluíram.

84. (Vunesp- Escrivão de Polícia- SP/2013) Consid~rando a ôorma-padrão, assinale a alternativa correta quanto à concordãncia nominal.

Alternativà "a": correta - Quando há mais de
um sujeito após o verbo, este pode concordar com o
sujeito mais próximo dele: viria o julgamento {sujeito
mais próximo do verbo) e os longos meses {sujeito).
(Estaria correto, também, se concordasse com os
dois núcleos.}

(A) Foi formada, graças a Niemeyer, uma geração de
novos arquitetos dedicados a dar continuidade a
seus projetos.

Alternativa "b" - Nesta opção o verbo haver é
sinônimo de existir= é flexionado no singular- já o
verbo existir seria flexionado no pluraL

AltefQativa "d"- existem, têm e desfizeram.

•
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Alternativa "c" - Os núcleos do sujeito estão
ligados pela conjunção ou com valor excludente: o
verbo fica no singular= será.

Alternativa "d"- Forma verbal com a partícula
apassivadora se = o verbo concorda com o ·sujeito:
viam-se homens (sujeito plural)- homens eram vis-

tos.
Alternativa "e" - Sujeito composto - a sela e
os arreios= o verbo irá para o plural independente
da sua posição em relação ao sujeito: faltavam-me a

sela e os arreios I a sela e os arreios me faltavam. O
"peguinha" é o verbo no singular, no enunciado.
86. (UFF- Inspetor de PolíCia- RJ/2012) A tentativa de reestruturação do texto em que ocorre ERRO

de concordância verbal ou nominal encontra-se em:
(A) "A transformação desses locais em ambientes
acolhedores SE DEVE (.. ) à preocupação dos
povos europeus" I é devido.
{8) "indica que essa possibilidade PODE SER PERFEITAMENTE VIABILIZADA" I se pode perfeitamente
viabilizar.
(C) "fizeram investimentos materiais e imateriais
que não PODEM SER DESCONSIDERADOS" I se
podem desconsiderar.
(0) "Nas favelas e nos loteamentos irregulares a cultura SE MANIFESTA através da moradia individual" I é manifestada.
{E) "somente o tempo poderá dizer se, de fato, O
ENIGMA DA FAVELA FOI DECIFRADO" I se deci-·
frou o enigma da favela.

Alternativa "a": correta - A transformação é
devida.
O Nota da autora: Questão de concordância e
vozes verbais. Relembre os dois tipos de voz passiva.
Alternativa "b''- Passa-se da voz passiva analítica para a sintética.
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(A) "Hoje, no entanto, o significado da cidadania
assume contornos mais amplos,(. .. )".
(8) "Não existe o objetivo explícito -de formação
ética e moral das futuras gerações."
(C) "Mas como os valores são apropriados pelos

sujeitos?"

·

{O) "Uma questão a ser apontada é que atualmente
as crianças e os adolescentes vão à escola para
aprender as ciências( ... )."

Alternativa "d": correta - Sujeito composto =
verbo no plural: as crianças e os adolescentes vão ..
Alternativa "a" - o significado da cidadania
assume: sujeito simples~ singular.
c
Alternativa "b"- Não existe o objetivo explicito: sujeito simples= singular.
Alternativa "c" - os valores são apropriados:
sujeito simple_!i =singular.

1.7.UFMT
88. (UFMT- Escrivão de Polícia- MT/2010) Analise
a frase. ~A multidão se dirigiu para onde havia ógua em

abundância, pois assim teriam mais tempo até serem
resgatados". Com base nela, assinale a correta.
(A) Está correta, pois, os verbos no plural se explicam como um caso de silepse de número.
{B) Não está correta porque o primeiro verbo está
no singular.

(C) Não há concordância em número, pois há, para
o sujeito "multidão", verbos tanto no singular
quanto no plural.
(D) A conjunção ~pois" é coordenativa explicativa e
em seu lugar deveria haver uma subordinativa
conformativa.
,(E) Está totalmente incorreta, pois não há concordância em número ou em gênero.

Alternativa "c"- Passa-se da voz passiva analítica para a sintética.

Alternativa "d"- Passa-se da voz passiva sintética para a analítica.

Alternativa "e"- Passa-se da voz passiva analítica para a sintétiCa.

1.6.FUMARC
87. (Fumare - Escrivão de Polícia - MG/2011)
A concordância verbal das frases justifica-se pela
mesma ra;.>:ão: o verbo concorda com o sujeito simples em número e pessoa, EXCETO.

Alternativa "a": correta- Silepse é a figura de
construção cuja concordância se faz pelo sentido
{concordância ideológica), com o que se entende.
Na frase proposta há silepse de número: a multidão
se dirigiu I teriam mais tempo: as pessoas que compõem a multidão (teriam mais tempo).
Alternativa "b"- Multidão: sujeito coletivo- no
singular; o verbo concorda no singular: ... se dirigiu.
Alternativa "c" - A concordância está correta.
Com sujeito no coletivo, o verbo só vai para o plural se
o coletivo estiver no plural: as multidões se'dirigiram.

1

l

Concordância

Alternativa "d" - A conjunção coordenativa
explicativa pois está correta: Introduz uma oração
coordenada explicativa e não Informativa. Pois assim:
porque, dessa forma, desse modo (explicando) e não
de conformidade.
Alternativa "e"- A frase está correta quanto às
concordâncias de número e\;~ênero (explicado em A,
B,eC).

1.8.ACP
89. (ACP - Escrivão de Polícia - RS/2010} Caso se
passasse para o singUlar o termo pessoas em Diante
do fiasco de afguns homens públicos, profissionais em
oratória, as pessoas comuns têm alguma esperança de
expressar-se com maior clareza e eficiência?, quantos
termos, ao todo, sofreriam, obrigatoriamente, ajustes para fins de se estabelecer a concordância?
(A) Cinco.

(B) Quatro.
(C) Três.

(O) Dois.
(E) Um.

Alternativa "b": correta - Com o termo pessoa, no singular, obrigatoriamente mais três termos
sofreriam ajustes para fins de concordância - ao
todo seriam quatro termos: Diante do fiasco de alguns
homens públicos, profissionais em oratória, a pessoa
comum tem alguma esperança de expressar-se com
maior clar€za e eficiência?
Eliminam-se, assim, as alternativas a, c, de e.

® Trecho para a próxima questão.
O PODER ÓO PAiAliRÃO- COMO INSULTAR E
PRAGUEJAR EM PORTUGUtS, COM A AJUDA
DE UM DICIONARIO
~

dia é dia de palavrão. Ele é necessário e insubstituível, como disse o sociólogo Gilberto
Freyre. Há Q.!liWJ. reclame que as palavras de baixo
calão invadiram a vida cotidiana de forma irresistível. Jamais se pronunciou tanto palavrão como nos
dias de~ e com tanta volúpia, afirmam tanto os
safados como os guardiães da !lngua e dos bons costumes.(... )
Após um trabalho de dez anos, Souto Maior
levantou 3 mil palavrões, entre vocábulos, locuções
e expressões idiomáticas. A obra sofreu censura do
regime militar e .22 foi publicada cinco anos depois,
com o início da abertura pofftica brasileira. Segundo
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o autor, a obra então já se afigurava incompleta, em
virtude da criação constante de novos palavrões. Ao
vir a público, já se tratava de um tftulo uftrapassado.
O que dirá hoje. Mas isso não importa. O dicionário é
o flagrante de um tempo, que continua a ter vafidade
trinta anos depois. No entanto, o malfadado Dicionário virou uma espécie de catecismo pornográfico
que circulou de mão em mão dos adolescentes no
fim dos anos 70.
Talvez tenha chegado o momento de entronizar
(sem trocadilhos de segundo sentido) Souto Maior
como um pioneiro da fexicografia realista. Como ele
próprio disse, os falantes da língua criam palavrões
diariamente. E~ a produtividade fescenina
da população que a criação de palavrões muitas
vezes supera a das próprias palavras. Para chegar a
seu dicionário, o pesquisador enviou questionários
por carta a 3.620 pessoas. Agora seria muito mais
fácil- e é curioso que não tenham aparecido desde
então obras do !l1f.illlQ fôlego. O amor pela descoberto era maior quando as dificuldades eram maiores ..
Curiosamente, Souto Maior demonstrou que a
língua portuguesa é mais pobre em palavrões que
outros idiomas. Ela perde para os palavrões em alemão (9 mil) e em francês (9 mil). Em inglês, palavrões e afins são mais usados do que pelos falantes
em português, basta ligar a televisão. Epreciso dizer
que, quando o Dicionário foi publicado, havia~
palavrões em circufação.
Mesmo assim, o autor concluiu, com base
nas respostas a seu questionário: ucriança de hoje
ganha da de ontem quanto ao uso do palavrão; e o
aumento dos meios de comunicação, como a televisão, foi o motivo mais apontado~
Outras conclusões do nosso "fofcforistau (termo
igualmente fora de moda) merecem comentários e
relativizações: "O homem, o jovem e o pobre falam
mais palavrão do que a mulher, o velho e o rico':: Hoje
talvez isso não valha mais. A gente ouve ~palav
rão dito por mulheres e ricos ... (... )
Na internet, via blogs e redes sociais, o palavrão
virou palavra qualquer -já se banalizou, como se
fosse possfvel dizer assim para um tipo de termo que
nasceu da própria banalidade da vida. Antigamente,
ele vinha cercado de interditos, o palavrão udito na
hora certa~ ostentavaJ;QlQ aura. Foi assim que virou
moda na década de 60. O vocábulo grosseiro foi elevado à condição de troféu da contracultura. No Brasil, a moda foi coibida peta censura do regime militar.
(. .. ) (Luís Antônio Giron. Texto adaptado da revista
Época, 13 de julho de 2010).
90_ (ACP - Inspetor de Polícia- RS/2010) Dentre
os pares de palavras abaixo relacionadas, em qual
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ambas são variáveis, considerando o contexto em
que estão inseridas?
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1.9.1PAD

(A) Qualquer-fim.
(B) quem - hoje.
(C) só-tamanha.

(0) mesmo- menos.

(E) cada -certa.

Alternativa "a": correta - Qualquer dia: o
pronome indefinido adjetivo qualquer só é variável em número: quaisquer dias; no fim dos anos
70: o substantivo fim varia em número= nos fins
dos anos 70.
Alternativa "b" - quem: pronome substantivo
é invariável; hoje (atualmente): advérbio temporal=
invariável.

Alternativa "c"- só é advérbio= somente: invariável; tamanha, no contexto, é adjetivo (tão grande,
enorme) = variável em gênero e número: sentia
tamanho medo I contou tamanhas (enormes) asneiras.
Alternativa "d" - obras do mesmo fôlego (de
igual fôlego, idêntico): pronome adjetivo variável
em gênero e número: obras dos mesmos portes I
da mesma categoria; menos: pronome indefinido
(menor quantidade de)= invariável.
Alternativa "e" - cada, no contexto, pronome
indefinido usado como intensificador (nota do dicionário Caldas Aulete}- invariável; certa, no contexto,
variável em gênero e número: certo, certa, certos,
certas.
91. (ACP- Inspetor de Polícia- RS/2010) Caso se
pluralizasse a primeira ocorrência de "ele" na frase
Ele sente desprezo, ele é tomado de preconceito, ele tem
vontade de dizer palavras que talvez não pronuncie,
mas pensa, quantos outros termos deveriam sofrer
ajustes para fins de concordância?

(AI Nove.
(B) Oito.
(C) Sete.

(DI Seis.
(E} Cinco.

m5tfFfP~
Alternativa "b": correta - Eles sentem desprezo, eles são tomados de preconceito, eles têm
vontade de dizer palavras que talvez não pronunciem, mas pensam. Eliminam-se, assim as alternativas a, c, de e

Trecho para a questão.
USINA NUCLEAR NO NORDESTE

O Governo F,,deral já deixou claro que os planos

da Eletrobras parb o Nordeste não se ~à construção de nova~ hidrgfétricas. E mais cedo do que se
esperava, em cerca de três anos, o sistema deve anunciar a construção da primeira usina nuclear da Região,
tendo a~ prOXimidade~ do Ria São Francisco como
um dos mqioreç rondidatos ao projeto, segundo afir~
mau com exclusividade à coluna o presidente da Eletronuc/ear, Dthon Luiz Pinheiro da Silvo. Nas palavras
do executivo, a Chesf pode ser uma parceira natural desse projeto. Mas essa intenção iá que não se
tratam de eçtudos oficiais só será revelada no início de 2007, quando a estatal divulgará o seu programa estratégico paro os próximos dez' anos. Paro
se ter ideia do tamanho do negócio, os reatores mais
modernos do mundo, com potência de J mil Megawatts, custam cerca deUS$ 2 bilhões. A usina de Angra
I, por exemplo, dispõe de 626 Megawatts.
No entanto, antes de se levar adiante um
empreendimento desse porte, é preciso iniciar uma
polêmica discussão com os órgãos de defesa ao
meio ambiente, pois até os estudos de localização
dessas usinas só podem prosseguir com autorização
do Conselho Nacional de Pofítica Energética. Se ·a discussão sobre a transposição do NVelho Chicou deu _trabalho, imaqingm então a construção de uma usina
nuclear...
uchernobyf foi um trauma, não se constroem
mais usinas daquela forma." (Othon Luiz Pinheiro
da Silva, presidente da Efetronuclear, minimizando
o temor da população quando o assunto é a instalação de reatores nucleares no País). CAMPOS, Bruna
Siqueira. Folha de Pernambuco. Folha Econômica. p.2.
(adaptado)
92. (IPAO- Escrivão de Polícia- PE/2007) Identifique a alternativa que analisa as relações de concordância no texto, de acordo com o que recomenda a
gramática normativa.
(A) O plural da forma verbal resumem justifica-se
em razão de o termo novas hidrelétricas também estar no plural.
(B) A plurillização no termo um dos maiores candidatos tem relação com o plural de as proximidades.

Concordância
~~~~-~--

(C) Em ~já que não se tratam de estudos oficiais", a
relação de concordância indica um sujeito apassivado.
(D) A forma verbal podem concorda com o termo

"os órgãos de defesa".

Alternativa "b'': correta- 4 e 5.
1) Errado: O resultado mostra.
2)

Errado: Nenhum de nós ousou.

3)

Errado: Havia diversos policiais= existiam.

a concordância com um sujeito subentendido:
leitores.

4)

Certo: Faz muitos anos: a forma verbal faz, no sentido temporal é impessoal, portanto está correta
no singular. O sujeito é coletivo (a população); o
verbo concorda no singular (terceira pessoa).

Alternativa "e": correta - Forma verbal imaginem- terceira pessoa do plural: ... imaginem (vocês

5)

Certo: É preciso frear a violência: tem-se e um
sujeito oradonal "" frear a violência (oração
subordinada reduzida de infinitivo); o verbo concorda com o sujeito na terceira pessoa do singular: é. Faltam coragem e determinação: está correto; o sujeito composto (dois núcleos) coragem
e determinaÇão está posposto ao verbo, que
pode concordar com o primeiro elemento ou ir
para o plural.

(E) A pluralização da forma verbal imaginem indica

leitores) possui sujeito subentendido.

Alternativa "a" - A forma verbal resumem no
plural concorda com os pla·nos da Eletrobras.
AlternatiVa "b"- Há relação de comparação no
período.

Alternativa "c" - Em primeiro lugar: a forma
verbal está incorreta, já que se trata de um verbo
transitivo indireto: não admite plural. O se é índice
de indeterminação do sujeito.
Alternativa "d" - A forma verbal podem, terceira pessoa do plural no presente do indicativo,
concorda com os estudos de localização dessas usinas.
93. {IPAD- Agente de Polícia- PE/2006) No que se
refere à concordância verbal. analise os enunciados

94. {IPAO- Agente de Polícia- PE/2006) No que se
refere à concordância verbal, analise os enunciados
abaixo.
1) O resultado das pesquisas realizadas recentemente mostram que o brasileiro não confia na
sua polícia.
'
2)

Estávamos tão apavorados que nenhum de nós
ousamos desafiar a força policial.

3)

Durante as comemorações, a população ficou
tranquila, porque haviam diversos policiais guardando o local.

4)

Já faz muitos anos que a população recifense
não se sente segura para sair de casa à noite.

5)

t preciso frear a violência; mas, para isso, faltam
coragem e determinação.

abaixo.
1) O resultado das pesquisas realizadas recentemente mostram que o brasileiro não confia na
sua polfcia.
2)

3)

Estávamos tão apavorados que nenhum de nós
ousamo~ desafiar a força policiaL
Durante as comemorações, a população ficou
tranquila, porque haviam diversos policiais guardando o local.

4) Já faz muitos anos que a população recifense
não se sente segura para sair de casa à noite.
5)

t preciso frear a violência; mas, para isso, faltam
coragem e determinação.

Está(ão) correto(s), apenas:
(A) 2e3.
(B) 4e5.

(C) 1 e3.
(D) 3.

(E) l,2e4.

.~·;;~.1~~!1~»
Alternativa "-b": correta - 4 e 5 .

Está(ãà) correto(s), apenas:
(A)

2e3.

{B) 4e5.
(C) 1 e3.

(D) 3.

(E) 1,2e4.

1)

Errado: O resultado mostra.

2) Errado: Nenhum de nós ousou.
3) Errado: Havia diversos policiais= existiam.
4)

Certo: Faz muitos anos: a forma verbal faz, no sentido temporal é impessoal, portanto está correta
no singular. O sujeito é coletivo (a população); o
verbo concorda no singular (terceira pessoa).

....

_
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5)

Certo: É preciso frear a violência: tem-se e Uni
sujeito oracional =frear a violência (oração subordinada reduzida de infinitivo); o verbo concorda
com o sujeito na terceira pessoa do singular: é.
Faltam coragem e determinação: está correto; o
sujeito composto (dois núcleos) coragem e determinação está posposto ao verbo, que pode concordar com o primeiro elemento ou ir para o pluraL

1.10. ESAF
95. (ESAF- Técnico- Area Administrativa- MPU/
2004) No Estatuto Social de uma determinada Cooperativa, figura o seguinte àrtigo: "Artigo XX. O mandato da Diretoria será de 4 (quatro) anos, ~.-untados
da data da Assembleia que os elegeu". Analise o segmento sublinhado e marque com V para assertiva
verdadeira e com F para falsa. Assinale, a seguir, a
sequência correta.
( ) As normas gramaticais de concordância do
padrão culto da língua portuguesa permitem
que se empregue o pronome pessoal no feminino singular.
( ) A concordância do pronome pessoal, no caso, é
dita ideológica, isto é, faz-se c::om a ideia de ''diretoria" e não com a forma da palavra, que está no
singular.
( ) Ficam mantidas as mesmas relações de referência do texto original se o pronome pessoal for
flexionado no masculino singular.
(A) V-F-V
(B) V-V-F
(C) F-F-V
(D) F-V-F
(E) V-V-V

Alternativa "b": correta.
(v) O pronome pessoal em que os elegeu pode ser
empregado no feminino singular e estará concordando com o termo antecedente Diretoria.
(v) A concordância é ideológica, r.o segmento, com
a ideia de ·diretoria, ou seja, com a ideia dos
membros que formam a Diretoria.
{f) O masculino singular para a flexão do pronome
pessoal, no caso, não mantém as relações de
referência do texto original por não existir ele-

mento antecedente para sua concordância no
masCulino singular.

-··2.N[VEL SUPERIOR

2.1. FCC
---------------------

96. (FCC- Analista Judiciário- Area JUdiciáriaTRT 14/2016) As exigências quanto à concordância
verba! estão plenamente atendidas na frase:
{A) A muitos poderá parecer um excesso as lutas tra~
vadas pelas mulheres americanas contra a prática de graves atitudes machistas.
{8) Acaba por se constituir numa grande hipocrisia
as atitudes de quem se diz reger por determinadn moral e pratica outra, inteiram~nte diversa.

(C) Écomum que aos homens ocorra estar no exercício de um direito quando, em suas práticas amorosas, impõem às mulheres o que as humilha e as
desonra.
(D) Couberam às mulheres americanas, cansadas de
se submeterem aos machistas, travar duras lutas
contra o assédio sexual e outras práticas que as
vitimam.
(E) A maioria dos homens não costuma levar a sério
o "não" que, saindo das bocas das namoradas,
ressoam como se fosse tão somente uma fingida
evasiva.

Alternativa correta: letra "c" - Dividir as orações é fundamental para analisar a concordância: o
que é comum? Que ocorra aos homens. O que ocorra
aos homens? Estar no exercfdo de um direito. Quem
impõe? Os homens impõem. O que as humilha e
devora? Aquilo (pronome demOnstrativo "o" em o
que).
Alternativa "a"- poderão parecer um excesso
as lutas travadas pelas mulheres americanas. Ordem
direta: as lutas ... poderão parecer um excesso.

Alternativa "b"- Acabam por se constituir... as
atitudes.
Alternativa "d"- Coube travar duras lutas ... =
sujeito oradona! {possui verbo) exige verbo no singular.

Alternativa "e" - O que ressoa? O "não" =
sujeito. Ordem direta: O "não" ressoa como se fosse
tão somente uma fingida evasiva.
97. (FCC- Analista Judiciário- Area Administrativa- TRT 23/2016) O verbo que pode ser flexionado em uma forma do plural, sem preju[zo da c::orre-

Concordância

ção e sem que nenhuma outra modificação seja feita
na frase, está em:
{A) ... existe pouco espaço para as velhas bibliotecas...

(B) ••• a biblioteca recebe 2.000 usuários por dia ..

(C) •.• que jamais se pensaria...

Alternativa correta: letra "d" - Verbo ante·
posto ao sujeito composto (Mutantes e Martinho da
Vila) pode permanecer no singular ou no plural.
Curiosidades

I

(D) A metade de seus usuários tem entrJ 25 e 35 anos.
{E) ... que observa como os grandes leitores das biblio-

tecas ...

Alternativa correta: letra "d"
A metade de seus usuários tem entre 25 e 35
anos, ou A metade de seus usuários têm entre 25
e 35 anos.

REGRA
Sujeito formado por coletivos partitivos
(metade, a maior parte, grande parte, maioria etc.):
o verbo fica no singular (concordância lógica) ou vai
para o plural (concordância atrativa).

Alternativa "a"- pouco espaço (sujeito) existe.
Alternativa "b"- a biblioteca (sujeito) recebe.

1. Ficará o verbo no singular se for antecedido de
expressões como "é necessário" ou "é preciso":
É necessário paciência e perseverança para se
atingir a meta.

É preciso atenção e perspicácia para descobrir
onde está Wally.

2. Se o sujeito composto formar~se de nomes
próprios, será melhor a conctrdância no plural:
Foram aprovados Adilan, Ronan
ardo. Discursarão Temer e Cunha.

e Luiz Edu-

3. Se o verbo for "ser" seguido de substantivo flexionado no plural, deverá ir para o plural:

Foram prefeitos de Barretos Benedito Realindo
Corrêa e João Batista da Rocha. São meus primos o
Adirfei e a Avani.
4. Irá o verbo para o plural se encerrar ideia de
reciprocidade:

Alternativa "c" - pensaria é verbo transitivo
indireto seguido de SE (índice de indeterminação do
sujeito} e não admite plural.

Após
a cerimônia,
beijaram-se
Gustavo e Simone. Consta que lutaram a
inteira Jacó e o anjo.

Alternativa "e"- Sujeito simples e implícito (ele}.
Caso plu,ralize, altera o sujeito para indeterminado.

Alternativa "a"- Enfrentar algo: as luzes, os cartazes, e a pfateia possuem função de objeto direto,
impossibilitando o verbo pfuralizado.

Alternativa "b" - A música brasileira {sujeito

98. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRF 3/2016) O verbo que pode ser indiferen-

simples) traz.

temente flexionado no singular ou no plural encontra-se em:

Alternativa "c"- Veja (você= sujeito); os Beatles
{sujeito simples e plural) foram à fndia.

(A) ..• enfrentar as luzes, os cartazes, e a pfateia...
(como dii o Tom, enfrentar as luzes, os cartazes,
e a plateia)

ritmos.

(8)

Mas a música brasileira, ao contrário de outras
artes, já traz dentro de si os elementos de renovação.

{C) Veja, os Beatles, foram à fndia ... f'Só tenho uma
opção, confessou-me um Italiano- sangue novo
ou a antimúsica. Veja, os Beatles, foram à índia ..."}
(D) O importante é Mutantes e Mortinho da Vila no

mesmo palco.
(E) ••• onde samba, toada etc. são ritmos virgens
para seus melhores músicos... (Mas, como eu ia
dizendo, estava voltando da Europa e de sua
música estereotipada, onde samba, toada etc.
são ritmos virgens para seus melhores músicos)

Alternativa "e"- Samba, toada etc. (sujeito) são

99. (FCC ~Analista Judiciário- Area Administrativa - TRF 3/2016) A respeito da concordância verbal, é correto afirmar:
(A) Em "A aquisição de novas obras devem trazer
beneficios a todos os frequentadores", a concordância está correta por se tratar de expressão
partWva.
(8) Em "Existe atualmente, no Brasil, cerca de 60
museus", a concordância está correta, uma vez
que o núcleo do sujeito é "cerca".
(C) Na.frase "Hão de se garantir as condições necessárias à conservação das obras de arte", o verbo
"haver" deveria estar no singular, uma vez que é
impessoal.
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{0} Em "Acredita-se que 25% da população frequentem ambientes culturais", a concordânciá está
correta, uma vez que a porcentagem é o núcleo
do segmento nominal.

Arvores abatidas e Extinção, um narrador exaspe-

rado e aparentemente sem rumo, que se realiza
em frases a um tempo irresistíveis e intermináveis, vai como que destruindo a golpes de
medida impaciência qualquer possibilidade de
remissão humana)

{E) Na frase "A maioria das pessoas não frequentam
o museu", o verbo encontra-se no plural por concordar com "pessoas", ainda que pudesse, no singular, concordar com "maioria".

(B) ... outra face, menos vistosa, foi também um dos
berços mentais do nadsmo. A Austria

Alternativa correta: letra "e" - Exato. Casos
em pode o verbo pode ficar no singular ou no plural - expressões partitivas: "a maioria", "a minoria",
"grande parte de", "mais da metade".

(A Austria entrou para a história da inteligência
do século 20 como fonte de gênios - Sigmund
Freud, o criador da psicanálise, e o pintor expressionista Egon Schiele são alguns deles. Em outra
face, menos vistosa, foi também um dos berços
mentais do nazismo.)

Exemplos: A maior parte dos colaboradores aderiu/aderiram à greve. (singular)

{C} .. .frequentemente é uma representação coletiva ... painel do desespero

Mais da metade dos funcionários não compareceufcompareceram à reunião (plural)

Boa parte dos integrantes concorda/Concordam com a política do grupo.

{Este meticuloso painel do desespero se compõe de breves relatos aparentemente jornalísticos, casos curiosos ou inexplicáveis. O narrador
dessas histórias, em que não há quase' nada de
onírico ou alegórico, frequentemente' é uma
representação coletiva: "chamou-nos a atençãon,
"conhecemos um homem

Menos da metade dos monitores se lembra/
lembram daquela aluna.

(D) ... possa de fato se transformar em grande literatura. ressentimento

Alternativa "a" - Não há expressão partitiva e
a concordância está incorreta. O sujeito é simples
(núcleo: aquisição), o verbo deve ficar no singular:
deve trazer.

{Podemos nos perguntar como um projeto aparentemente tão limitado -_que um leigo creditaria a uma mera expressão de ressentimento
confessional -possa de fato se transformar em
grande literatura.)

A menor parte dos participantes não gostou/
gostaram do curso.

Alternativa "b" - Concordância errada. 60
museus existem; núcleo: museus.
AlternatiVa "c" - O verbo "haver" não é impessoal, mas sim auxiliar. Hão de se garantir equivale a
garantirão.

Alternativa "d"- Verbo transitivo indireto (acreditar em algo) seguido de "se" (índice de indeterminação do sujeito) não admite plural.
DICA- Apenas verbo transitivo e verbo transitivo
direto e indireto+ se (pronome apassivador) admitem plural.
100. {FCC- Analista Judiciário- Area Administrativa- TRT 9/2015} O elemento que se encontra em
destaque justifica a flexão verbal negritada em:
{A) ...vai como que destruindo a golpes de medida
impaciência qualquer possibilidade de remissão
humana. um projeto
(Podemos nos perguntar como um projeto
aparentemente tão limitado- que um leigo creditaria a uma mera expressão de ressentimento
confessional - possa de fato se transformar em
grande literatura. Em livros como O ndufrago,

0

.)

{E) ...emprestou fama e renome mundial... hotel do
centro de Viena
(Um exemplo: "Num hotel do centro de Viena,
cidade que sempre tratou pensadores e artistas
com a malor falta de consideração e desfaçatez
possíveis e que poderia com certeza ser chamada de o grande cemitério de fantasias e das
ideias, porque di!apidou, desperdiçou e aniquilou um número mil vezes maior de gênios do
que aqueles aos quais de fato emprestou fama
e renome mundial, foi encontrado morto um
homem que, com absoluta clareza de pensamento, deixou registrado num bilhete o verdadeiro motivo de seu suicídio, bilhete que, então,
prendeu ao paletó.")

Alternativa correta: letra "b"- "A Áustria" possui função de sujeito de dois verbos (entrou e foi):
-A Áustria entrou para a história ...

-(A Áustria) foi também um dos berços mentais
do nazismo.
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Concordância

Alternativa "a"- Um projeto é sujeito da forma
verbal posso, retirando as intercalações: como um
projeto aparentemente tão limitado possa de fato
se transformar em grande literatura.
Alternativa "c" - O narrador dessas histórias
(sujeito) é uma representação coletiva.
Alternativa "d"- como um projeto {sujeito) aparentemente tão limitado possa de fato se transfor+
mar em grande literatura.

passiva analítica: quando as esculturas europeias são
olhadas.
Alternativa "e" - Deve haver explicações = o
verbo haver é impessoal (sentido de existir) e não
admite plural.
DICA
O verbo existir admite plural por possuir sujeito.
Fixe:

Alternativa "e" - foi encontrado morto um
homem num hotel do centro de Viena: adjunto
adverbial de lugar.

Deve haver

DICA
Não há preposição no sujeito: num= em (preposição)+ um {artigo indefinido).
101. (FCC-AnalistaJudiciário- Area Administra~
ti va - TRT 9/201 5) Consideradas as normas de concordância verbal, a frase em que estão plenamente
respeitadas é:
{A) Não chegou a preocupar Picasse, evidentemente, as condições de venda de suas esculturas
ou mesmo se poderiam ser tema de exposição.
{B) Ao se deterem nas obras de Picasse, muitos dos
que apreciam a escultura percebem nela uma
evidente conexão com a arte africana.
(C) Ao permitirem improvisações, segundo a curadora Ann Temke, a escultura se adaptava ao temperamento irrequieto de Picasse.
(D) À época, quando se olha as escult\,lras europeias
não se pensa em um poder mágico delas derivado.
(E) Devem haver explicações para a escultura de
Picasse, embora de reconhecido valor artístico,
não ter ~ido reunida com frequência.

Alternativa correta: letra "b" -Ordem direta:
muitos dos que apreciam a escultura percebem
nela uma evidente conexão com a arte africana ao se
deterem nas obras de Picasse. Os verbos concordam
com os respectivos sujeitos.
Correções:
Alternativa "a" - Não chegaram a preocupar
Picasse... aS condições de venda de suas esculturas
=as condições não chegaram a preocupar.
J\lternati"O'a "c"- Ao permitir improvisações ... a
escultura= a escultura ao permitir improvisações.
Alternativa "d" - quando se olham as escultu~
ras europeias = verbo transitivo direto + pronome
apassivador useu =voz passiva sintética+ sujeito. Na

explicações.

singular

Existem

explicações.

Devem
existir

intransitivo

sujeit-:J

plural

explicações.

102. {FCC - Analista Judiciário - Área Judiciária
- TRT 9/2015) As normas de concordância verbal
acham-se plenamente observadas na frase:
(A) Devem-se ressaltar, como efeito colateral dos
bombardeios, os terrores a que foi submetida a
população civil, durante a Segunda Guerra Mundial.
(B) Espantam-nos a todos, até hoje, que famílias
americanas, com suas cestas de piquenique,
deram-se ao luxo de assistir à primeira batalha
da Guerra Civil.
(C) A importância simbólica dos bombardeios que
os alemães promoveram contra os ingleses excediam quaisquer vantagens do ponto de vista
estratégico.

(D)

t a falta de discriminação dos alvos dos bombardeios que acabam por tornar especialmente
monstruosas as operações bélicas em curso no
nosso tempo.

(E) Consideram-se como responsável pela multiplicação de vítimas civis das guerras modernas a
associação c.riminosa de duas técnicas mortais.

Alternativa correta: letra "a" - Em primeira
análise, substitua--os dois verbos por um: ressalta-se.
Depois, veja a predicação verbal: transitivo direto
+ se =voz passiva sintética. Os terrores devem ser
ressaltados= devem-se ressaltar. Segunda análise: a
população civil (sujeito) foi submetida.
Alternativa "b"- Sujeito oracional (com verbo)
exige verbo no singular: Espanta-nos a todos que
famflias americanas deram-se ao luxo de assistir
à primeira batalha da Guerra Civil.

I.:...
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Alternativa "c" - A importância simbólica.::
excedia.
Alternativa "d"- a falta de discriminação dos
alvos dos bombardeios que acaba por tornar.
Alternativa "e" - Considera-se a associação
criminosa "" a associação criminosa é considerada.
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Alternativa "O"- passos que se devem. Como
no enunciado está claro que é para analisar apenas a
concordância, deixemos a análise da colocação pronominal em "e arquivou-as". Pense ~obre, leitor(a).
Assunto visto em pronome.

Verbo transitivo direto+ se"" voz passiva sintética+
sujeito.

104. (FCC- 2015) O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se concordando com o termo
sublinhado na frase:

103. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRT 3/2015) A frase em que a concordância se
faz em conformidade com a norma-padrão é:

(A) O autor do texto acha que (ser) de se lamentar

(A) Ontem foram constituídos trêsgruposdeestudo,
um do qual bastante reduzido, mas, como já
havia passado dois meses desde a liberação da

(B) Seria preciso que se (aplicar) a esses falsárjos

verba de incentivo, não puderam mais aguardar

interessados.
(8) O coordenador das áreas julgava irrelevante,
nessa altura das discussões, os depoimentos
recém-anexados ao processo disciplinar, vistos
anteriormente como bastante úteis.
(C) Entrevistou-se, rigorosa e meticulosamente, os

últimos quinze profissionais que concorriam à
vaga, cuidados que poderão, sem dúvida, acarretarem bom desempenho em diversas áreas.
(D) As receitas dos médicos foram encaminhadas ao

setor responsável, q"ue as organizou em pastas e
arquivou-as, passos que se deve ao protocolo da
área específica de registros.
(E) Para não merecerem repreensão dos pais, os
rapazes pediram ao tio que não os repreendesse
caso não lhe pudessem telefonar para avisá-lo
do início do jogo.

Alternativa correta: letra "E" - Aos sujeitos:
para os rapazes não merecerem; o tio não os repreendesse; os rapazes não pudessem lhe telefonar.
Alternativa "A" - 1. Três grupos de estudo,
um dos quais... haviam passado equivale a passaram. O verbo haver é apenas auxiliar e admite
plural por concordar com o sujeito dois meses.
Ordem direta: Dois meses haviam passado.
Alternativa "8"- Os depoimentos eram irrelevantes. Cuidado: "bastante" é advérbio {muito)
e invariável.
Alternativa "C" - 1. Entrevistou alguém =
verbo transitivo direto + se (pronome apassivador): Entrevistaram-se os últimos quinze profissionais. Na voz passiva analftica: OS últimos quinze
profissionais foram entrevistados; 2. Cuidados que
poderão acarretar "' acarretarão: não se p!ura!iza
dois verbos em locução.

que tantas~s sejam enganadas pelos falsários da internet.
alguma sanção, para que não houvesse tantos
abusos.
(C} Quem jamais leu Shakespeare nem (imaginar}

as !icões literárias e as discussões éticas que está
perdendo.
(D) Não (dever) caber aos ~ da internet o

direito de publicar o que quer que seja com assinatura falsa.
(E} Infelizmente não se (punir) esses falsos gênios da

internet com medidas rigorosas e exemplares.

ma,vntn;;•
Alternativa correta: letra "e" - Esses falsos
gênios da internet não são punidos= não se punem.
(A} que tantas pessoas sejam enganadas pelos
falsários da internet é de se lamentar.
(B) que alguma sanção fosse aplicada "' que se
aplique.

(C) Quem jamais leu Shakespeare nem imagina.
(D) o direito de publicar .o que quer que seja com
assinatura falsa não deve caber aoS usuários da internet.
105. {FCC- 2015) O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o
elemento sublinhado na frase:
(A)

t possível que a muitos deles ...... (interessar)
repetir aquela experiência, que não deixara de
ser uma grande revelação.

{B) Foi gratificante notar que, ao final da sessão, o
gosto pelos clássicos .... ~ (começar) a se incutir
em todos eles.
(C) Nenhum dos alunos que estavam ouvindo as
músicas que eu selecionara se ..... (dispor) a
interromper a sessão.
(D) A variação dos compositores apresentados ......
(indicar) minha preocupação didática: fazê-tos
ouvir um pouco de tudo.
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(E) Percebi que os andamentos mais melancólicos,
sobretudo os do Romantismo, ...... (deixar) em
cada um deles uma expressão nostálgica.

a) Sem voltar ao texto seria impossível acertar: uA
f!"ldiaN é sujeito de "continuau; o sujeito de uanunciava" é "o livro de Benjamin Skinner";

Alternativa correta: letra "e"~ os andcmentos
mais melancólicos deixam em cada um deles uma
expressão nostálgica.

A fndia, tal como o livro de Benjamin Skinner
já anunciava, continua a espantar o mundo em
termos absolutos com um número que hoje
oscila entre os 13 milhões e os 14 milhões de
escravos.

(A) Repetir aquela experiência (sujeito oracional)
interessa ..

c} Duas (sujeito) interessam a mim (me== 0.1.).

(B) gosto (núcleo do sujeito) começa ..

Skinner não falava apenas de novas formas de
escravidão, como o tráfico de mulheres na Europa
ou nos Estados Unidos. A escravidão que denunciava com dureza era a velha escravidão clássicaa exploração braçal e brutal de milhares ou milhões
de seres humanos trabalhando em plantações ou
pedreiras ao som do chicote.

d) Skinnerdenundava a escravidão. Sujeito: ele.

(C) Nenhum dos alunos (sujeito) se dispôs ...
(0) variação (núcleo do sujeito) indica ...

Trechos para a questão (adaptada).

e) Ordem direta: a escravidão moderna (sujeito)
merece (V.T.D.) o ruidoso silêncio (0.0.).

(...)

Skinner não falava apenas de novas formas de
escravidão, como o tráfico de mulheres na Europa ou
nos Estados Unidos. A escravidão que denunciava com
dureza era a velha escravidão clássica -a exploração
braçal e brutal'de milhares ou milhões de seres humanos trabalhando em plantações ou pedreiras ao som
do chicote.[. ..]

A Índia tal como o livro de Beniamin Skinner iá
anunciava continua a espantar o mundo em termos
absolutos com um número que hoje oscila entre os
q milhões e os 14 milhões de escravos. Falamos, na
grande maioria, de gente que continua a trabalhar
uma vida inteira para pagar as chamadas udfvidas
transgeracionaisu em condições semelhantes às dos
escravos do Brasil nas roças.(...)
(Adaj:Jtado de: COUTINHO, João Pereira. uos Escravos': Disponível em: http://wwwl.folha.uol.com.br)

106. (FCC 2015) O verbO em negrito deve sua flexão
ao elemento sublinhado em:

107. (FCC - Analista Judiciário - Área Judiciária TRF 3/2014) As regras de concordância estão plena·
mente respeitadas em:
(A) O crescimento indiscriminado que se observa na
cidade de São Paulo fazem com que alguns de
seus bairros sejam modificados em poucos anos.
(B) Devem-se às múltiplas ofertas de lazer e cultura
a atração que São Paulo exerce sobre alguns
turistas.
(C) Apesar de a cidade de São Paulo exibir belas
alamedas arborizadas, deveriam haver mais
áreas verdes na cidade.
(0) O ruído dos carros, que entram pelas janelas
dos apartamentos, perturbam boa parte dos
paulistanos.
(E) Na maioria dos bairros de São Paulo, encontram-se referências culinárias provenientes de diversas partes do planeta.

{A) A lndia tal como o livro de Benjamin Skinner já

anunciava...
Alternativa correta: letra "e"~ A oração Encontram-se referênciasu está na voz passiva sintética e o
verbo concorda com o sujeito. 1. O verbo encontrar
é transitivo direto + se (pronome apassivador); 2. Na
passiva analítica: Referências são encontradas.
H

(B) ... comum número que hoje oscila entre os 13

milhões...
{C) Pessoalmente, interessam-me duas.
{0) A escravidão que denunciava com dureza ...
{E) .•• o ruidoso silêncio que a escravidão moderna

merece...

Alternativa "a" - O crescimento indiscriminado
faz.

Alternativa ''b"- A atração deve-se.
Alternativa "c" - Deveria haver ou deveriam

Alternativa correta: letra "b" - o que oscila?
Um número (sujeito).

existir. Haver= singular; existir= plural.

Alternativa "d"- O ruído, que entra, perturba.
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10&. (FCC - Analista Judiciário - Area Judiciária- TRF 3/2014) O verbo flexionado no plural que
também estaria corretamente flexionado no singu·
lar, sem que nenhuma outra alteração fosse feita,
encontra-se em:
(A) Não é à toa que partiram daqui várias manifestações culturais ...
(B) Sempre me pareceram sem sentido as guerras ..

{C) São Paulo são muitas cidades em uma.

Alternativa "a" - A situação de vulnerabilidade
social (sujeito) constrange.
Alternativa "b" - Um número expressivo de conquistas (sujeito) corresponde.
Alternativa "c"- A convicção ... (sujeito) só veio
a crescer.
Alternativa "d" - Sujeito oracional (com verbo)
verbo no singular: que tais medidas afirmativas
poderiam ser tão eficazes {sujeito, ou oração subordinada substantiva) não ocorre.

(D) São Paulo não tem símbolos que deem conta de ...

(E) ... onde as informações diversas se misturam ...

110. {FCC- Analista Judiciário - Area Judiciária

- TRF 4/2014} O verb_Q indicado entre parênteses

Alternativa correta: letra "c" - Concordáncia
com o verbo SER. Por se tratar de nome próprio, o
verbo pode concordar com o substantivo (singular)
ou com o predicativo (plural) do sujeito.

deverá flexionar-se de modo a concordar em número
com o elemento sublinhado na frase:
{A) Vaidades (haver) muitas delas pelo mundo;
poucas são, no entanto, as que se justificam.
(8)

Todo aquele que {abominar) as fraquezas humanas deveria buscar discerni-las e qualificá-las,
antes de as julgar.

(C)

Aos~ tecnológicos (poder) seguir-se uma
sensata parceria com outras atividades de que o
homem é capaz.

Alternativa "a"- Várias manifestações partiram.
Alternativa ''b"- As guerras me parecem.
Alternativa "d"- Símbolos que deem conta.
Alternativa "e"- As informações de misturam.
109. (FCC - Analista Judiciário - Area Judiciária - TRF 4/2014) O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se, obrigatoriamente, em uma
forma do plural para preencher de modo adequado
a lacuna da frase:
(A) A situação de vulnerabilidade social que a tantos
jovens ................ (constranger) pode ser plenamente superada por programas como o PET.
(B) Aos desafios de criar, desenvolver e sobretudo
manter um programa de reinserção social ....... .
(corresponder), felizmente, um número expressivo de conquistas.
(C) Durante mais de dez anos só.......... (vir) a crescer a
convicção de que as medidas adotadas pelo PET
eram bastante eficazes.
(D) A muitos daqueles que torceram o nariz para as
iniciativas do PET não .......... (ocorrer) que tais
medidas afirmativas poderiam sertão eficazes.
(E) A um projeto como o #Virando a página" ..........
(dever) emprestar todo o apoio os agentes envol~
vidas na reabilitação dos menores infratores.

Alternativa correta: letra "e"- Ordem direta:
Os agentes envolvidos na reabilitação dos menores
infratores devem emprestar todo o apoio a um pro·
jeto como o uvirando a página~.

(D) Em que (consistir), em nossa época, práticas

efetivamente humanistas, que nos definam pelo
que essencialmente somos?
(E) A quantos outros vícios não se (curvar) quem
costuma julgar a vaidade como o mais abominável de todos?

Alternativa correta: letra "d"- Práticas consistem.
Alternativa "a" - Havia vaidades ou existiam
vaidades= haver: singular; existir: plural.
Alternativa "b" - Todo aquele (sujeito) que
mina.

abo~

Alternativa "c"- Uma sensata parceria (sujeito)
pode seguir-se.
Alternativa "e"- Quem costuma julgar a vaidade
(sujeito) não se curva.
111. (FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa ~ TRT 16/2014) O verbo indicado entre
parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar
com o elemento sublinhado na frase:
(A) As ~cterísticas a que {dever) atender um prefácio podem torná-lo um estraga-prazeres.
(B)

Há~

em que o prefácio se (revelar) um componente inteiramente inútil de um livro.

Concordância

(C)

J:.s vezes, numa bibliografia (ganhar) mais destaque as páginas de um prefácio do que o texto
principal de um livro.

{0} Não é incomum que se (recorrer) a frases de
Machado de Assis para glosá-las, dada a graça
que há nelas.
(E) O autor confessa o que a muitos (parecer) impensável: é possível gostar mais de um prefácio do
que do restante da obra.

Alternativa correta: letra "c"- Sujeito: as páginas. O verbo deve concordar com o sujeito: as páginas de um prefácio ganham mais destaques.
Alternativa "a" - Ordem direta: Um prefácio
(sujeito) deve atender a características (O.L).
Alternativa "b"- O prefácio se revela= o prefácio é revelado. A oração está na voz passiva sintética e
o sujeito paciente (prefácio) manda na concordância.
Alternativa "d" - Verbo transitivo indireto
{recorre a algo) seguido de objeto indireto o:: verbo
no singular e o sujeito da oração que se recorra a frases de Machado de Assis é indeterminado.
Alternativa "e"- Parece impensável a alguém.
Não possui função de sujeito, logo não manda na
çoncordância.
112. (FCC- Analista Judiciário.,.. Area Administrativa - TRT 16/2014) O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se no plural para preencher
corretamente lacuna da seguinte fraSe:

a

Alternativa correta: letra "e" - Sujeito: os conceitos; verbo no p lu ra 1: atuam. Questão fácil demais,
não achou?
Alternativa "a"- Ganha. Perceba que é impossível pluralizar o verbo.
Alternativa "b"- A le 1}islação não se atém.
Alternativa "c" - Governar... não compete
aos homens. Dica: fez-se a pergunta ao verbo para
encontrar o sujeito e a resposta é um verbo (ou
uma oração}, o verbo deve ficar sempre no singular. FCC nâo gosta disso; FCC a:ma isso. Não se
esqueça.
Alternativa "d"- Alertar os homens deve caber
aos fBósofos.
113. {FCC - Analista Judiciário - Area Administrativa- TRT 2/2014) O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se concordando com o elemento sublinhado na frase:

(A) As incertezas quanto ao meu próprio futuro não
(dever) eximir-me de ser responsável por minhas
decisões.
(8) Os desafios que cada um de nós hoje se (obrigar)
a enfrentar fortalecem-nos diante do futuro.
{C) Há trabalhos que a gente (executar} sem imaginar o sentido que ganharão no futuro.
{D) Os minutos de que se (necessitar) viver plenamente devem trazer consigo uma expectativa
de futuro.

(A) .................. (ganhar) proeminência, entre as convicções de Montesquieu, a de que Deus nunca
se afasta em definitivo de suas criaturas, ainda
quando ~estas o esqueçam.

(E) As prfvações que me (competir) enfrentar não
devem desestimular meus empreendimentos.

(B) Às leis imutáveis do mundo físico não se
.................. (ater) a legislação dos homens, caracterizada muitas vezes pela inconstância e pela
dificuldade de cumprimento.

Alternativa correta: letra "a"- O verbo deve
concordar com o sujeito: As incertezas não devem
eximir-se. Em seguida, Ós sujeitos e os verbos:

(C) Dado que não .................. (competir) aos homens

governar o mundo natural, deveriam eles. buscar
governar a si mesmos do modo mais justo e mais
eficie~te possível.
(O) Monte"squieu lembra que .................. (dever) caber
aos filósofos alertar os homens para não se
esquecerem das leis morais que devem ser cumPridas. ~
(E} .................. (atuar) claramente nesse texto, onde
tão bem se representa o pensamento de Mon~
tesquíeu, os conceitos. fundamentais de mundo·
físico e mundo inteligente.

Alternativa "b"- cada um de nós hoje se obriga
a enfrentar.
Alternativa "c"- a gente executa.
Alternativa "d" - ... de que se necessita viver:
verbo transitivo -indireto + se = sujeito indeterminado e verbo no singular, obrigatoriamente.
Alternativa "e" - compete a mim enfrentar as
privações = sujeito oracional (possui verbo) e verbo
no singular.
114. {FCC - Analista Judiciário - Area Administrativa- TRT 12/2013) As normas de concordância
estão plenamente respeitadas na frase:

t;'·-.
i.

t-
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(A} Lentes que refratam as ondas eletromagnéticas
emitidas pelo calor permite divisar com clareza o
movimento de corpos em meio ao breu da noite.

{0) destacam-se- se produz- receberam

(8)

..

!

,,

Cada um dos órgãos sensoriais que nos ligam ao
mundo têm uma função específica.

(C) A maior parte das ondas sonoras que perpassa o
nosso caminho (celulares, rádios, TVs etc.) é inaudível para os ouvidos humanos .
(0) Apenas alguns poucos animais, como o cão,

consegue escutar sons como as ondas hertzianas.
(E)

(E) destacam-se- se produzem- receberam

Alternativa correta: letra "d'' ~destacam-se os
livros: voz passiva sintética. TranspondO para a passiva analítica (ser + particípio), resulta em os livros
são destacados;
-a literatura que se produz"" a literatura que é
produzida;
-onze escritores já receberam o Camões.

As vibrações sonoras que o morcego é capaz
de perceber se situa fora do alcance do ouvido
humano.

Alternativa "a"- Erro: destaca-se.
Alternativa "b"- Todas as formas estão erradas.
Alternativa "c"- Erros: se produ;em e receberam.

Alternativa correta: letra "c" - perpassa e é
estão concordando com a maior parte e poderiam
estar, também, no plural para concordar com as
ondas: perpassam e são. As duas formas estão corretas (singular ou plural).
Alternativa "a"- Lentes permitem.
Alternativa "b"- Cada um que nos liga.
Alternativa "d"- Alguns poucos animais conseguem.

Alternativa "e"- Erro: se produzem.
116. (FCC -,Analista Judiciário- Area Judiciária

Sem prejuízo do sentido original e
sem que se faça-qualquer outra alteração na frase,
o verbo flexionado no singular que também estaria corretamente flexionado no plural se encontra
em:
- TRT 12/2013)

grande parte dos imigrantes do Estado mais
populoso dos EUA hoje vem da Ásia.

(A) ...

Alternativa "e"- As vibrações se situam.

existe uma história de conflitos sobre regulamentos escritos apenas em inglês.

(B) .•.

115. {FCC- Analista Judiciário- Área Judiciári~
TRT 12/2013) Além de O Vampiro de Curitiba (1965),
--------na obra de Dalton Trevisan os livros
Cemitério dos Elefantes (1964), A Guerra Conjugal
(1969) e Crimes da Paixão (1978).

De acordo com o presidente da Fundação
Biblioteca Nacional (FBN), Galena Amorim, "o Prêmio Camões é uma possibilidade para que se mostre ao mundo a literatura de grande qualidade que
______ em nossos países".

(C) ... uma mudança drástica nas tendências migra-

tórias da Califórnia, na última década, que pode
ser vista em toda a área ...
(D)

Mas o crescimento não ocorreu sem certas reações.

(E) ... aproximadamente dOis terços da população
do subúrbio de San Marino, em Los Angeles, era
branca.

A escolha do autor foi feita em 21 de maio pelo
júri do prêmio, instituído pelos governos do Brasil e
de Portugal em 1988. Desde então, já _____ o
Camões onze escritores de Portugal, dez do Brasil,
dois de Angola, um de Moçambique e um de Cabo
Verde.

Alternativa Correta: letra "a" ~ Grande parte
dos imigrantes vem (concordando com grande
parte) ou vêm (concordando com imigrantes).

(Adaptado
tura/)

Alternativa "c" - uma mudança drástica pode
ser vista:

de:

www.cartacapitatcom.br/cu!-

Preenchem corretamente as lacunas do texto
acima, na ardem dada:
(A) destaca-se- se produz- receberam
{B) destaca-se- se produzem- recebeu
(C) destacam-se- se produzem - recebeu

Alternativa "b"- uma história existe.

Alte-rnativa "d"- o crescimento não ocorreu.
Alternativa "e"- a população era branca. Pegadinha: no enunciado temos "sem que se faça qualquer outra alteração na frase". Se concordássemos
com o numeral, o adjetivo "branca" deveria obrigatoriamente ser alterado para "brancos".

Concordância

-------·-···-117. (FCC - Analista Judiciário - Administrativa
- TRT 9/2013) As normas de concordância estão plenamente respeitadas na frase:
(A) Cada um dos filmes dirigidos por Glauber
Rocha aprésentavam um caráter revolucionário
único.
(B) A maioria dos integrantes do movimento
conhecido como Cinema Novo estava profundamente interessada nos problemas sociais do
país.

(C) Muitas expressões artísticas, como o neorrealismo italiano, contribuiu para o desenvolvimento do Cinema Novo.
(D) A maior parte dos cineastas envolvidos com o

Cinema Novo integravam um grupo que tentavam novos caminhos para o cinema nacional.
(E) O Tropicalismo, em que Caetano Veloso e GHberto Gil se projetou, e o Cinema Novo, cujo
principal expoente foi Glauber Rocha, se configura como movimentos artísticos expressivos no
século XX.

Alternativa "b": correta- A maioria dos integrantes estava profundamente interessada nos
problemas sociais do país.
Alternativa "a"- Cada um apresentava.
Alternativa "c" - Muitas expressões artísticas
contribu(ram.
Alternativa "d"- Grupo que tentava.
Alternativa "e" - O Tropicalismo e o Cinema
Novo se cOnfiguram.

118. (FCC- AnaliSta Judíciário- Judiciária- TRT
1/ 2013) As normas de concordância verbal estão
plenamente observadas na frase:
(A) Cabem a cada um dos usuários de uma língua
escolher as palavras que mais lhes parecem convenientes.
(8) D. Glorinha valeu-se de um palavrório pelo qual,
segundo lhe parecia certo, viessem a impressionar os ouvidos de meu pai.
(C) As palavras que usamos não valem apenas pelo

que significam no dicionário, mas também
segundo o contexto em que se emprega.
{D) Muita gente se vale da prática de utllizar termos,
para intimidar o oponente, numa polêmica, que
demandem uma consulta ao dicionário.
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(E) Não convém policiar as palavras que se pronuncia numa conversa informal, quando impera a
espontaneidade da fala.

Alternativa "d": correta - Sujeitos e verbos:
Muita gente se vale. Perigo: houve intercalação entre
o sujeito termos e o pronome relativo que, resultando em prática de utilizar termos que demandem
uma consulta ao dicionório. Corretíssima a alternativa.
Alternativa "a"- Cabe a cada um dos usuários
de uma língua escolher as palavras que mais lhes
parecem convenientes.
Alternativa "b" - D. Glorinha valeu-se de um
palavrório pelo qual, segundo lhe parecia certo,
viesse a impressionar os ouvidos de meu pai.
Alternativa "c"- As palavras que usamos não
valem apenas pelo que significam no dicionário, mas
também segundo o contexto em que se empregam.
"'em que são empregadas (as palavras).
Alternativa "e"- Não convém policiar as palavras que se pronunciam numa conversa informa!,
quando impera a espontaneidade da fala."' que são
pronunciadas (as palavras).
119. (FCC- Analista Judiciário- Exec. Mandados
- TRT 1/2013) Estão plenamente acatadas as normas

de concordância verbal na seguinte frase:
(A) A virtude da confiança, assim como a da desconfiança, não independe das circunstâncias que a
requisitam.
(8) As ações de confiar ou desconfiar constitui uma
alternativa que não raro corresponde a um
dilema.
(C) Destacam-se, no capítulo das desconfianças, a
escola dos filósofos clássicos identificados com o
ideá rio do ceticismo.
(D) Entre todas as virtudes, a da confiança é das que
mais requer argumentos para se afirmarem junto
aos críticos.
{E) Aos desconfiados parecem inaceitável ingenuidade pensar que o otimismo e a esperança possam nutrir alguém.

Alternativa "a": correta - A virtude não inde~
pende; circunstâncias requisita-m-.--Aiternativa "b" - As ações de confiar ou desconfiar constituem.

Alternativa "c"- Destaca-se, no capftulo das
desconfianças, a escola: A escola é destacada.
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Alternativa "d" - Para se afirmar a confiança:
para que seja afirmada a confiança.

Não. E2rita! eles que me carregaram, que me alimentaram.

Alternativa "e"- Parece inaceitável pensar.

b) ~ na fala goiana algumas expressões
africanas, como lnhô, In há, lnhora, SusCristo. [...]

120. (FCC- Analista Judiciário- Judiciária- TRT
18/2013)
O aquória propriamente dito teve um nascimento interessante e particular na metade do século

XIX. Antes disso, alguns poucos naturalistas _ _

conseguido manter os organismos marinhos vivos
em recipientes dentro de casa por períodos consideráveis - mas somente com um esforça contínuo
e substancial (que _ _ a cargo dos empregados
domésticos, o que revelava outra realidade social
daqueles tempos). Um exemplo são os animais marinhos que _ _ nos vasos cilíndricos de vidro que sir

John Graham Dalyell mantinha em sua casa no início do século XIX. (Adaptado de: Stephen Jay Gould.
Op. cit.,p.ll-9)

Preenchem corretamente as lacunas do texto
acima, na ordem dada:
(A} haviam -ficavam - haviam

c)

d) Na Fazenda Paraíso, grandes terras de Sesmaria,
nos dias da minha infância ali Y.Mam meu avô,
minha bisavó Antônia, que todos diziam Mãe
Yayá, minha tia Bárbara, que era tia Nhá-Bá.
e)

E vinham os companheiros, eu vi, escondida na
moita de bambu ...

Alternativa "d": correta- Peculiaridade de concordância em FCC: verbo anteposto a sujeito composto admite singular ou plural ~ali viviam meu avô,
minha bisavó Antônia ou ali vivia meu avô, minha
-bisavó Antônia.
Alternativa "a"- Foram eles: impossível utilizar
o verbo no singular.

(8) havia -ficava - haviam
(C) haviam -ficava -havia

Suas roseiras, jasmineiros, cravos e cravinas,
escumilhas, Onde beija-flores ~seus ninhos
delicados [...]

Alternativa "b" - Algumas expressões sobraram.

(O) havia- ficavam - havia

Alternativa "c"- Beija~flores faziam.

{E) haviam- ficava- haviam

Alternativa "e"- Os companheiros vinham.

Alternativa "c": correta.
O Nota da autora: O verbo haver não admite
plural apenas quando for impessoal (sem sujeito),
sentido de existir ou ocorrer. Quando auxiliar (acompanha averbo principal),admite plural.
Alguns poucos naturalistas haviam conseguido
=conseguiram. O verbo haver é auxiliar. Eliminadas alternativas b e d.

•

122. (FCC - Analista Judiciário -Administrativa
- TRT 18/2013) O verbo flexionado no singular que
também pode ser corretamente flexionado no plural, sem que nenhuma outra alteração seja feita na
frase, está em:
(A) Muitas vezes a localização dos tremores não
coincide com ...
(8) ... a uns três quilômetros de profundidade, há
uma extensa rachadura ...

Um esforço que ficava a cargo dos empregados.
Eliminada a.

{C)

. uma extensa cicatriz na crosta terrestre que
cruza o Brasil. ..

Animais marinhos que havia nos vasos = existiam. Verbo haver impessoal (oração sem sujeito):
singular. Eliminada e.

(D) Parte dos geólogos atribui a elevada frequência
de tremores nessa área ...
(E) E, ao longo dessa fratura que se estende por
cinco quilômetros ...

121. (FCC - Analista Judiciãrio - Judiciária TRT 18/2013) O verbo empregado no plural que,
sem prejuízo das normas de concordância verbal,
também poderia ser empregado no singular está
grifado neste fragmento de um poema de Cora
Coralina:
a)

Filhos, pequeninos e frágeis ... eu os carregava,
eu os alimentava?

Alternativa "d": correta - Parte dos geólogos
atribui ou parte dos geólogos atribuem.

Alternativa "a"- A localização não coincide.
Alternativa "b"- Há (existe) uma extensa racha~
dura.

i mj

Concordância
Alternativa "c"- Uma extensa cicatriz cruza.
Alternativa "e" - Essa fratura se estende = é
estendida.
123. {FCC - Analista Judiciário - Administrativa
- TRT 18/2013) As normas de concordância estão

plenamente respeitadas na frase:
(A) Sobressai, na igreja projetada por Brunelles·
ch~ os nove anéis circulares horizontais que se
estende pelos oito lados da cúpula.
(8) Imagina· se que devam haver outras referências.
ao poeta Dante Alighieri nos projetos arquitetô·
nicos de Brunelleschi.

(D) Ainda que possam decidir metade de nossas
ações, a fortuna deixa sempre a outra metade,
ou quase, a nosso governo.
(E) A maioria dos homens está inteiramente conven·
cida de que são as coisas do mundo governadas
pela fortuna e por Deus.

mmam•

I

Alternativa "e": correta - "A ~aioría dos
homens está inteiramente convencida ..."- quando
o sujeito é formado por uma expressão partitiva
(parte de, uma porção de, o grosso de, metade de,
a maioria de, a maior parte de, grande parte de ... )
seguida de um substantivo ou pronome no plural, o
verbo pode ficar no singular ou no plural. Exemplo:

{C) Famoso por sua ousadia, nunca inquietou Brunefleschi os nove anéis circulares horizontais que
seriam embutidos 'ao longo dos oito lados da
cúpula da igreja.

A maioria dos jornalistas aprovou I aprovaram a
ideia.
A maioria dos homens está convencida I estão
convencidos.

(D) Quando deparam com a Catedral de Florença, os
turistas não imaginam que tantas intempéries,
como a peste negra, por exemplo, detiveram sua
construção.

Esse mesmo procedimento pode se aplicar aos
casos dos coletivos, quando especificados.

{E) Cada um dos circulas que se encontra na cúpula
da igreja projetados por Brunelleschi foram ins·
pirados no Paraíso de Dante AlighierL

Alternativa "d": correta - Os turistas quando
se deparam ... não imaginam . ..'tantas intempéries
detiveram.
Alternativa "a" - Os nove anéis sobressaem . ..
se estendem.
Alternativa "b" -deva haver outras referências
ou devam existir.
Alternativa "c"- os nove anéis nunca inquieta·
ram Brunelleschi.
Alternativa "e"- Cada um foi inspirado.
124. (FCC- Promotor de Justiça- AP/2012) Ao reescrever um segmento do texto, a frase em que se man·
teve o respeito às normas de concordância verbal é:

Exemplo: Um bando de vândalos destruiu Idestruíram o monumento.
Atenção! Nesses casos, o uso do verbo no singu·
lar enfatiza a unidade do conjunto; já a forma plural
confere destaque aos elementos que formam esse
conjunto.
Alternativa "a"- u_ •• há de voltarem-se os ímpetos da fortuna para onde não há barreiras e diques
que possam detê-la (a fortuna) ou detê-los (os ímpe·
tos).
---Alternativa "b"- com nenhum remédio contam
os homens (quem contam? Os homens)
Alternativa "c" - u_ .. deve-se às grandes mutações [...)essa opinião." (há inversão da oração: essa
opinião deve-se às grandes mutações)
Alternativa "d"- ainda que possa decidir, a for·
tuna deixa (há inversão da oração: a fortuna deixa
sempre a outra metade, ainda que (ela = fortuna)
possa decidir nossas ações.

(A) Como ocorre com um rio devastador, há de voltar-se os ímpetos da fortuna para onde não há
barreii'as e diques que possam detê-la.
(8} Parece relativamente disseminada esta convic-ção: com nenhum remédio conta os homens
para corrigir as coisas do mundo.

(A) Quantas vezes já se _ _ (aplicar) aos burocra·
tas dos serviços essenciais alguma sanção por
sua negligente abulia?

(C)

Devem~se

às grandes mutações nas coisas que

se viram e se veem todos os dias essa opinião a
cada dia mais acreditada.

.... ..
-

125. (FCC - TRT 6 - Analista Judiciário/2012) O
verbo indicado entre parênteses deve flexionar-se
no plural para Preencher corretamente a lacuna da
seguinte frase:

(8) Nenhuma das concepções de dignidade, postu·
ladas por diferentes crenças, ___ {alcançar)
uma validade efetivamente universal.

_
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(C) Não se ~~--- (atribuir) às burocracias, nesse
texto, o mérito de tomar a iniciativa de atender
aos interesses públicos.

(D) A terceirização e a comercia!ização da saúde,
para dom Odilo Scherer,
.(constituir} um
profundo desrespeito aos mais pobres.

..

{E) Raramente se

{dispensar) aos

mais pobres o mesmo cuidado médico das clínicas particulares.

•

Alternativa "d": correta- Sujeito plural"" verbo
plural: A terceirização e a comercialização da saúde
constituem.
Alternativa "a" - Quantas vezes já se aplica
alguma sanção.
Alternativa "b"- Nenhuma das concepçóes de
dignidade alcança.
Alternativa "c"- Não se atribui o mérito.
Alternativa "e" - Raramente se dispensa 2
mesmo cuidado.
126. (FCC - TRT 11 - Analista Judidário/2012)

O verbo indicado entre parênteses deverá ser flexionado no plural para preencher corretamente a
lacuna da frase:
(A) Nem todos discriminam, numa foto, os predicados mágicos que a ela se
(atribuir) nesse
texto.
(B) Os tempos que (documentar) uma simples foto,
aparentemente congelada, são complexos e estimulantes.
{C) A associação entre músicos e fotógrafos profissionais
(remeter) às especificidades de
cada tipo de sintaxe.

Alternativa "c"- A associação remete.
Alternativa "d"- O sujeito é oracional: que as
fotografias podem enfeixar admirá~eis atrib!;JtOs
estéticos. O verbo, obrigatoriamente, deve ficar no
singular= A poucos costuma ocorrer.
Alternativa "e"- Ordem inversa mais uma vez:
a visão de seus rostos tem causado sustos.
127. {FCC - TRT 11 -Analista Judiciário/2012) As
normas de concordância verbal encontram-se plenamente observadas em:
(A) A utilidade dos dicionários, mormente quando

se trata de palavras polissêmicas, manifestam-se nas argumentações ideológicas.
(B) Não se notam, entre os preconceit~osos, qual-

quer disposição para discutir o sentido de um
juizo e as consequências de sua difusão.
{C) Não convém aos injustiçados reclamar por
igualdade de tratamento quando esta pode
levá-los a permanecer na situação de desigual·
da de.
(0) Como discernimento e preconceito são duas
acepções de discriminação, hão que se esclarecer o sentido pretendido.
(E) Uma das maneiras mais odiosas de refutar os
argumentos de alguém surgem na utilização de
preconceitos já cristalizados.

Alternativa "c": correta- Verbos em negrito e
sujeitos sublinhados: Não convém aos injustiçados
reclamar por igualdade de tratamento quando esta
pode levá-los a permanecer na situação de desigualdade.
Correções:

(0) A poucos (costumar) ocorrer que as fotografias
podem enfeixar admiráveis atributos estéticos,
como obras de arte que são.

Alternativa "a" - A utilidade dos dicionários,
mormente quando se trata de palavras polissêmicas,
manifesta-se nas argumentações ideológicas.

(E) Imaginem-se os sustos que não (ter) causado aos
nativos de tribos remotas a visão de seus rostos
fotografados!

Alternativa "b"- Não se nota, entre os preconceituosos, qualquer disposição para discutir o sentido de um juízo e as consequências de sua difusão.
Cuidado! O sentido do juízo e as consequências
de sua difusão possuem função de objeto direto do
verbo discutir.

Alternativa "a"- Correta.
O Nota da autora: Questão perigosa porque
duas orações estão na ordem inversa.

Alternativa "a" - Plural: Os predicados mágicos são atribuídos a ela= que a ela se atribuem.
Alternativa "b" - Uma simples foto
menta os tempos. Cuidado: ordem inversa.

doeu~

Alternativa "d" - Como discernimento e preconceito são duas acepções de discriminação, há
que se esclarecer o sentido pretendido.
Alternativa "e"- Uma das maneiras mais odiosas de refutar os argumentos de alguém surge na
utilização de preconceitos já cristalizados.

Concordância
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128. (FCC - Analista Judiciário - Ãrea Judiciária
- TRE- SP/2012) Estão plenamente observadas as

(8) Não _____ {convir) aos radicais da meritocracia
admitir que pode haver boas resoluções obtidas
pelo critério do voto.

normas de concordância verbal em:
(A) À noite, davam-se aos trabalhos de poucos e à
diversão de muitos uma trégua oportuna, para
tudo recomeçar na manhã seguinte.
(B) Aos esforços brutais da jubarte não correspondiam qualquer efeito prático, nenhum avanço
obtinha o gigante encalhado na areia.

(C) Por que _____ (haver) de caber a um simples

passageiro as responsabilidades do comando de
uma aeronave?
(D) O que aos bons politicoJ não ____ (poder)
faltar, sobretudo nos momentos de decisão, é o
espírito público.
(E) Não _____ {caber) às associações de classe, em

(C) Sempre haverá de aparecer aqueles que, diante
de um espetáculo trágico, logram explorá-lo

assemb!eias, avaliar o mérito técnlco, julgar a
qualificação profissional de alguém.

como oportunidade de comércio.
(D) Como se vê, cabe aos bons princípios ecológicos
estimular a salvação das baleias, seja no alto-mar, seja na areia da praia.
(E) Da baleia encalhada em 1966 não restou, lem-

bra - nos o autor, senão as postas em que a
cruel voracidade dos presentes retalhou o anima!.

Alternativa "c": correta- Haverão de caber~
responsabilidades. Equivale a as responsabilidades

caberão.
a)

Ouem defende promove.

b)

Não convém admitir.

d) Não pode faltar o espírito público.
e)

Alternativa "d": correta- O sujeito de cabe é
oracional: estimular a salvação das baleias.
1111>

Dica- Se há verbo no sujeito, o verbo da ora-

ção principal deve ficar no singular.
a)

b)

À noite, dava-se aos trabalhos de poucos e à
diversão de muitos uma trégua oportuna para
tudo recomeçar na manhã seguinte.
Aos esforços brutais da jubarte não correspondia qualquer ete·I!O prático nenhum avanço
obtinha o gigante encalhado na areia.

c)

Sempre haverão de aparecer (aparecerão)
~ que, diante de um espetáculo trágico,

logram explorá-lo
comércio.
e)

como

oportunidade

de

Da baleia encalhada em 1966 não restaram,
lembra - nos o autor, senão~ em que a
cruel voracidade dos presentes retalhou o animal.

129. (FCC - Analista Judiciário -Área Judiciária
- TRE - SP/2012} O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do plural para
preencher de modo adequado a lacuna da seguinte
frase:
(A) As acusações que _____ (promover) quem
defende o "assembleísmo" baseiam-se na decantada "soberan!a" das assembleias.

Não cabe avaliar.

130. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRE /PR/2012) "Há 40 anos, a mais célebre crítica de
cinema dos Estados Unidos, Pauline Kae/ (1979-2001),
publicava seu artigo mais famoso". Considerado o
acima transcrito, é correto afirmar:
(A) Na frase, há duas informações prestadas de
modo subentendido.
(B) Se em vez de Há 40 anos fosse outra a formulação,
esta estaria correta: "Devem fazer uns 40 anos".
{C) Se Há 40 anos fosse deslocado para o fim da
frase, não haveria alteração de sentido, pois o
contexto não cOntém contraponto que justificasse ter sido dado relevo ao segmento por
meio de sua colocação no início do enunciado.

(D) Considerados (I) a mais célebre crítica de cinema
dos Estados Unidos e (11) seu artigo mais famoso, a
ausência, em !1, do determinante destacado em
I sinaliza que, numa dada escala, I ocupa lugar
significativamente mais elevado do q~e o lugar
ocupado por 11.
(E) A forma verbal publicava foi empregada para
denotar uma ação passada habitua! ou repetida.

Alternativa "a": correta- Questão de concordância e verbo.
Por eliminação, chega-se à resposta.

Revisaçor•- Língua Portuguesa • Duda Nogueira

.

b) O verbo fazer indicando tempo decorrido deve
permanecer sempre no singular por se tratar de
verbo impessoal. Ao colocar um verbo auxiliar,
este, também, assumirá a forma singular: ~

fillr.
c)

d) O artigo definido feminino apenas está sendo
usado para enfatizar o grau superlativo relativo
do adjetivo, não podendo afirmar que ocupa
lugar significativo em relação ao termo citado
em IL
e)

dos de metereologia não convencesse, mas a
mais excêntrica era inventar pretextos inverossímeis para seus erros.
(C) Devem fazer mais de seis meses que ele não

constroe nenhuma maquete, talvez por estresse;
por isso, muitos são a favor de que lhe seja concedido as férias acumuladas.
(0) Ele é especialista em vegetais euros-siberianos,

motivo das suas análizes serem feitas em extensa
faixa da Europa e dele viajar tão à vontade.
(E) Ao que me disseram, tratam-se de questões

totalmente irrelevante para o pesquisador, mas,
mesmo assim, jornalistas tentam assessorá-lo na
divulgação delas.

O pretérito imperfeito do indicativo refere-se a
ações contínuas, prolongadas.

131. (Analista Judiciário- Área Judiciária- TRF
2a região/ 2012- FCC) As normas de concordân-

cia verbal estão plenamente observadas na frase:
que possível, qualquer
excesso no convívio humano: nem proximidade por demais estreita, nem distância exagerada.

Alternativa "a": correta - Questão de concordância e ortografia
b)

convencessem (concorda com os estudos) e
meteorologia {erro de grafia);

c)

~fazer

(verbo fazer indicando tempo decor~
rido mantém-se no singular. O mesmo acontece
quando há verbo auxiliar- o caso da alternativa),
constrói (erro de grafia) e sejam concedidas pois
concorda com férias;

d)

~e de ele viajar tão à vontade (quem irá
viajar? ELE). Não se usa contração ou combinação
de preposição com o termo que possui função
de sujeito.

e)

Trata-se: o verbo é transitivo indireto e não
admite plural. Verbos seguidos de~ que admitem plural (por estarem na voz passiva e possuírem sujeito-= verbo transitivo direto e verbo
transitivo direto e indireto. No final da alternativa
há o pronome pessoal do caso reto usado indevidamente, causando falta de coesão. Poderia ser
substituído por pronome demonstrativo: tentam

(C) Cabem aos poetas imaginar espaços mágicos
nos quais realizemos nossos desejos, como a
Pasárgada de Manuel Bandeira.

{D) Muita gente haveriam de levar para uma ilha os
mesmos vícios a que se houvesse rendido nos
atropelos da vida urbana.
(E) A poucas pessoas conviria trocar a rotina dos
shoppings pela serenidade absoluta de uma
pequena ilha.

Alternativa "e": correta- Cuidado: sujeito oradanai- conviria trocar a rotina dos shoppings ...
a)

Evite-se qualquer excesso.

b) ~dispõe de vários atrativos.
c)

Cabel!::!lli1J..lli.

d) Mujta gente haveria de levar: levaria.

132. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRE !AP/2011) Está correta a seguinte frase:
{A) Ainda que os méritos pela execução do projeto
não coubessem àquele engenheiro, foram-lhe
logo atribuídos, mas ele, com humildade, não
hesitou em recusá-los.

t

I

i
I

li
I
l

(A) Evitem-se, sempre

(B) Os vários atrativos de que dispõem a vida nas
ilhas nâo são, segundo o cronista, exclusividade
delas.

-~-----··-M000-00--

(8) Parecia haver muitas razões para que seus estu-

A colocação da locução adverbial de tempo no

início da frase dá ênfase ao tempo, à data. O sentido não altera, mas o~ citado na alternativa,
torna-a incorreta.

~-

assessorá~lo

em .taiS. divulgações.

133. (Analista Judiciário - Área Judiciária TRE/
RN 2011 - FCC) Embora pudesse estar estampada
na primeira página de um jornal, a manchete fictícia
que traz deslize quanto à concordância verbal é:
{A} Economistas afirmam que em 2011 haverá ainda
mais oportunidades de emprego na indústria e
no comércio do que em 2010.
(8) "Os que insistem na minha culpa haverão de se
arrEpender pela injustiça cometida", declara o
secretário exonerado.
(C) Expectativas em relação ao aumento da inflação
faz bolsas caírem ao menor nível este ano.

Concordânda

(O) Crescem no Brasil a venda e o comércio de pro~

g)

Há duas opções de correção: 1. O traumático
episódio gerou grande ansiedade, excitação desmedida que lhe f.ilg,@m xingar e investir contra a
pessoa mais cumpridora com seus deveres. Verbo
no plural por considerar sujeito composto. 2. O
traumático episódio gerou grande ansiedade excitacão desmedida que lhe fezxingareinvestircontra a pessoa mais cumpridora com seus deveres.
Verbo no singular por considerar o termo excitação desmedida como aposto de ansiedade. Além
do erro citado, há a preposição m.m que deve ser
substituída por Q.e.: cumpridora de seus deveres.

h)

será uma compulsão gyg. ninguém deve compartilhar: é necessária a retirada da preposição !!..
porque o verbo compartilhar é transitivo direto.

dutos importados ilegalmente.
(E)

"Ergueram~se mais edifícios nos últimos dois
anos do que nos cinco anos anteriores", constata
estudo sobre o mercado !mobiliário.

a)

Economistas afirmam; haverá oportunidades ou
existirão oportunidades.

Alter~lativa "c": correta Expectativas fazem.

b) Os= aqueles. Os que insistem; haverão de arrepender equivale a arrependerão.
d) A venda e o comércio crescem.
e)

Mais edifícios foram erguidos"" ergueram-se.

134. (FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa- TRE /AP/2011) A alternativa que apresenta
frase correta é:
(A) - Senhor Ministro, peço sua licença para adver~
ti r que Vossa Excelência se equivocais no julgamento dessa lei tão polêmica.
(B) Seus companheiros, até os recém-contratados,
não lhe atribuem nenhum deslize e creem que
esse é mais um injusto empecilho entre tantos
com que ele já se defrontou.
(C) Se eles não satisfazerem todas as exigências, não
se têm como contratá-los sem enveredar pelo
caminho da irregularidade.

{O) O traumático episódio gerou grande ansiedade,
excitação desmedida que lhe fez xingar e investir
contra a pessoa mais cumpridora com seus deveres.
(E) Caso ele venha a se opor, será uma compulsão
a q\.lf ninguém deve compartilhar, sob perigo
de todos os envolvidos se virem em situação de
risco na empresa.

135. (FCC- Analista Judiciário- Área Judiciária
- TRE /T0/2011} Com a substituição do segmento
grifado pela expressão entre parênteses no final da
transcrição, o verbo que deverá ser mantido no
singular está em:
a)

. • . o raciocínio conservacionista tem sido puramente contábil (o raciocínio dos conservacionistas)

b)

Mas. ainda que seja um assunta cada vez mais
popular ... {assuntos cada vez mais populares)

c)

de quem está mergulhado nas decisões mais
prosaicas do dia a dia. {daqueles que)

d)

. nunca, no história do planeta, registrou-se um
número tão grande de espécies ameaçadas. (tantas espécies ameaçadas)

e)

... um tema que se discuta nos bares ... (daqueles
temas)

Alternativa "a": correta - Ao substituir o
adjunto adnominal por um termo pluralizado, a concordância entre verbo e sujeito não é alterada, pois o
núcleo raciocínio mantém-se no singular.

Alternativa "b": correta - Questão de concordância, regência, coerência, pontuação e verbo.

b) ainda que mamassuntos: averbo concorda com
o sujeito plural assuntos;

a)

Equivocou. Ao utilizar pronome de tratamento, a
concordância verbal deve ser feita com a terceira
pessoa- do singular ou do plural- voct (s).

c)

f)

Se eles não satisfizerem todas as exigências, não
se !!illLcomo contratá-los. No primeiro caso, a
conjuiição SE indica que há dúvida, portanto
usam-se as formas verbais no futuro do subjuntivo (que é o caso) ou no pretérito imperfeito do
subjuntivo. O verbo TER deve permanecer no singular.

daqueles que estão mergulhados nas decisões: o
verbo concorda com o sujeito plural;

d) registraram-se tantas espécies ameaçadas:
quem registra, registra algo - verbo transitivo
direto, voz passiva. Equivale à passiva analítica
tantas espécies foram registradas. O verbo deve
permanecer no plural.
e) daqueles temas que se discutam nos bares:
temas que são discutidos nos bares. Verbo transitivo direto seguido do pronome apassivador.

I

I
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136. (FCC- TRT 24- Analista Judiciário/2011) As

normas de concordância verbal estão plenamente
respeitadas na frase:
(A)

No passado, com as qualificações escrita, falada
e televisada pretendiam-se designar toda a
~:t~:::ência das formas de comunicação jorna-

{E) _____ (ser) de se notar, entre as !eis civis e as religiosas, a diferença dos princípios que as regem.

Alternativa "c": correta -As leis civis não são
respeitadas (voz passiva analítica) Não se respeitam as leis (voz passiva sintética).
Alternativa "a"- Um benefício deve seguir.

...

(8) A multiplicação de tantos autores anônimos

de b!ogs acabaram por representar uma séria
concorrência para os profissionais da comunicação.

. ·1

'"

nossos dias, cabem a quaisquer cidadãos
tomar a iniciativa de criar um blog para neles
desenvolverem seus temas e pontos de vista.

Alternativa "b" - Quem se curva nem sempre
haverá de respeitar.
Alternativa "d" - Não se opõe o principio da
religião. Mais uma vez oração na passiva sintética.

(C) Em

(D)

Já não se opõem, num blog, a instância do que
seja de interesse privado e a instância do que
seja de interesse público.

(E)

Permitem-se aos seguidores de um blog levantar
discordância quanto às linhas de argumentação
desenvolvidas por seu autor.

Alternativa "e"- A diferença é de se notar.
138. (FCC- TRT 20- Analista Judiciárid/2011) As
normas de concordância verbal estão plenamente
atendidas na frase:
(A) Interessava aos antigos professores de portu-

guês suscitar nos alunos o gosto pelos efeitos de
retórica nas redações.
{8) A nenhum dos professores do ginásio ocorre-

riam imaginar que a linguagem falada pode ser
um registro de alto valor estético.
Alternativa "d": correta - Sujeito composto ""
verbo plural: a instância do que seja de interesse privado e a instância do que seja de interesse público já
não se opõem.
Alternativa "a" - pretendia-se designar ""'

designar era pretendido (sujeito o racional "" verbo
no singular).
Alternativa "b"- A multiplicação acabou.
Alternativa "c"- cabe tomar a iniciativa {sujeito
oracional =verbo no singular).
Alternativa "e" - Permite-se levantar (sujeito

oracional =verbo no singular}.
137. (FCC - TRT 24 - Analista Judiciário/2011)

O verbo indicado entre parênteses deverá ser flexionado numa forma do plural para preencher de
modo correto a lacuna da frase:

(C)

Nos dois trechos citados de Graciliano Ramos
encontram-se elementos da linguagem falada a
que não faltam vivacidade.

(D) O autor faz votos de que aos bons gramáticos se

reservem, por justas razões, acomodação privilegiada no céu.
{E) Graças às convicções de que Graciliano não
abriam mão, acabou produzindo uma obra-prima em estilo seco e incisivo.

Alternativa "a": correta - Sujeito oradonal
(com verbo)= verbo da oração principal no singular:
suscitar nos alunos o gosto pelos efeitos de retórica
nas redações interessava aos antigos professores de
português.

Orações na ordem direta para facilitar a correta
concordância:

{A) Às bondades individuais _____ {dever) seguir
um benefício que se estenda ao conjunto de
uma sociedade.

Alternativa "b" - Imaginar que a linguagem
falada pode ser um registro de alto valor estético
ocorria a nenhum dos professores do ginásio.

(B) Nem sempre ___ {haver} de respeitar as leis
da religião quem se curva às leis civis.

Alternativa "c"- Vivacidade não falta aos elementos da linguagem falada.

Não se ____ (respeitar) as leis civis por bondade, nem as religiosas por espírito cívico.

Alternativa "d"- Reserve-se acomodação (voz
passiva sintética)= acomodação seja reservada ·(voz
passiva analítica). Faça essa transposição sempre
para não haver enganos.

(C)

(D) Não se ___ {opor) o princípio da religião ao da
ordem civil, embora as instâncias de uma e outra
sejam distintas.

Alternativa "e"- Gracmano não abria mão.

r
.

.!

Concordância
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139. (FCC - TRT 14 - Analista Judiciário/2011)

Estão plenamente observadas as normas de concordância verbal na frase:
{A)

Oestinam~se

aos homens-placa um lugar visível

nas ruas e nas praças, ao passo que lhes é suprimida a visibilidade sociaL

(B) As duas tábuas em que se comprimem o fami-

gerado homem-placa carregam ditos que soam
irônicos, como "compro ouro".
{C)

(E) Aos sádicos ____ {dever) agradar ouvir os ovos
quebrando-se, como preâmbulo de uma orne~
lete.

Não se compara aos vexames dos homens-placa
a exposição pública a que se submetem os guardadores de carros.

(0) Ao se revogarem o emprego de carros-placa na
propaganda imobiliária, poupou-se a todos uma

Alternativa "d": correta - A menos que ovos
sejam quebrados =a menos que se que~ rem ovos
(sujeito paciente- voz passiva sintética).
Alternativa "a"- a omelete é composta de ovos
=que se compõe.
Alternativa "b" - uma justificativa costuma
corresponder.
Alternativa "c"- uma certa direcão pode ocor-

rer.

demonstração de mau gosto.
(E) Não

sensibilizavam

aos

possíveis

interessa-

dos em apartamentos de luxo a visão grotesca
daqueles velhos carros-placa.

Alternativa "c": correta - A exposição não é
comparada = nâo se compara a exposiçâo; os guardadores sâo submetidos = a que se submetem os
guardadores.
Alternativa "a"- Destina~se um lugar visível=
um lugar visível é destinado.
Alternativa "b" - . em que se comprime o
famigerado= em que o famigerado é comprimido.
Alternativa "d" - Ao se revogar o emprego
de carros-placa = o emprego de carros-placa ao ser
revogado.
Alternativa "e"- Não sensibilizava a visâo grotesca.
140. (FCC- TRT 14- Analista Judidário/2011) O
verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se
numa forma do plural para preencher adequadamente a lacuna da frase:

(A) Os ovos de que se ____ (compor) a omelete
ilustram o caso em que a violência de um ato se
justifica pela causa a que serv-e.
(8) A todos os meios extremos _____ (costumar)
corresponder, segundo os radicais, uma justificativa aceitáveL
(C) Mesmo aos maiores sádicos _____ (poder) ocorrer uma certa direção de argumentos para justificar seus horrores.
{0) Agrada aos extremistas propagar que, a menos
que se _____ (quebrar) ovos, nunca se fará uma
omelete.

Alternativa "e" - ouvir os ovos quebrando-se
deve agradar aos sádicos"" sujeito oracionat verbo
no singular!
141. (FCC- TRT 4- Analista Judíciário/2011) Está
correta a seguinte frase:

(A) Já está inserto na obra o trecho em que ele
afirma acreditar muito na água que considera
benta, pois diz que, tendo sido benzida em dia
de muito fervor, é miraculosa.
(B)

Urge, e ninguém discorda disso, as medidas já
anunciadas, porém se o secretário dispuser de
imediato de toda a verba prometida, poderá
haver problemas mais à frente.

(C) Tratam-se de advertências as mais singulares,
entre elas a que incita os cidadâos a que remediem por si sós os danos cuja reparação está
legalmente sob o dever do estado.
(O) O presidente advertiu Vossa Excelência para que
não deixeis passar o prazo previsto no acordo,
caso em que sereis responsabilizado legalmente
pelo decurso.
(E) Tenho exausto minhas forças nesse pretencioso
projeto, mas nem que consiga o octagésimo
lugar no concurso, que é o último, espero vê-fo
analisado.

Alternativa "a"- Correta.
O Nota da autora: Questão de concordância,
ortografia e verbo.

Na alternativa 2_, não se encontra erro.
Alternativa "b"- Urgem.
Alternativa "c"- Trata-se, remedeiem.

560

Alternativa "d" - Deixe, será. A concordância,
quando há pronome de tratamento, deve ser feita

com a terceira pessoa (você ou vocês).
Alternativa "e" - Exaurido (do verbo exaurir),
pretensioso (vem de pretensão), octogésimo.

-----·----142. (FCC - TRT 4 - Analista Judidário/2011) O
segmento que, tendo sido transformado, preserva a

correção é:
(A) qualquer que sejam as personagens.

(B) devem haver muitas fontes mencionadas no
corpo do texto.
(C) torna inacessível as especificações desejáveis.

(D) as fontes devem serem especificadas.
(E)

os esforços haveriam de ser grandes.

Alternativa ''e": correta - Substitua por um
verbo para se certificar da concordância correta: Os
esforços seriam grandes.
Alternativa "a"- Quaisquer.

Revisaço;)- Língua Portuguesa. Duda Nogueira

Alternativa "e": correta- Cuidado! Encontre o
sujeito: um lúcido pensador iluminista. Importante
ressaltar que nunca haverá crase no sujeito: Um
pens3dor iluminista opõe-se às ideias libertá rias de
Voltaire.
Alternativa "a"- Havendo quem vos pretenda
convencer de que a pena de morte é necessária, perguntem onde e quando ela já se provou indiscutivelmente eficaz.
Alternativa "b" - Entre os cidadãos de todos
os países nunca deixará de haver (ou deixarão de
existir}, por força do nosso instinto de violência, os
(aqueles) ~ (os quais) propugnam pela pena de
morte.
Alternativa "c" - Suas tiradas irônicas e seu
humor ferino são destacados- destacam-se.
Alternativa "d" - Embora a pena de talião
remonte aos hábitos.
144. (FCC- TRT 14- Analista Judiciário/2011) Está
clara e correta a redação deste livre comentário:

Alternativa "c"- Tornam inacessíveis.

(A) Há momentos onde o afã de se fazer propaganda não mede esforços para lançar mão dos
mais grotescos recursos.

Alternativa "d"- Devem ser.

{B) Ainda se vê em grandes cidades as figuras anta-

Alternativa "b"- Deve haver.

143. (FCC- TRT 23- Analista Judiciário/2011) As
normas de concordância verbal estão plenamente
respeitadas na frase:
(A) Havendo quem vos pretendam convencer de
que a pena de morte é necessária, perguntem
onde e quando ela já se provou indiscutivelmente eficaz.
(B) Entre os cidadãos de todos os países nunca
deixarão de haver, por força do nosso instinto
de violência, os que propugnam pela pena de
morte.
(C) Destaca-se, entre as qualidades de Voltaire,
suas tiradas irônicas e seu humor ferino, armas
de que se valia em suas pregações de homem
liberal.
{D) Embora remontem aos hábitos das sociedades
mais violentas do passado, a pena de talião ainda
goza de prestígio entre cidadãos que se dizem
civilizados.
{E) Opõe-se às ideias libertárias de Voltaire, um
lúcido pensador iluminista, a violência das
penas irracionais que se aplicam em nome da
justiça.

gónicas de pobres entalados em cartazes nos
quais se diz venderem ouro.
{C) Muitos acreditam ter requinte em morar num

edifício de nome estrangeiro, além das novida~
desligadas à onda de gastronomia.
·
(D) Quando o corpo humano se reduz em suporte
exclusivamente material para qualquer coisa,
nossa dignidade deixa de ter preço.
(E) Requer-se de um guardador de carros, diferentemente do que ocorre com um homem-placa,
que tenha iniciativa e presença.

Alternativa "e"- Correta.
O Nota da autora: Questão de coesão,

concor~

dância e pronome.
Na alternativa~ o sujeito de requer~se é oracional (que tenha iniciativa e presença}, por isso o verbo
deve ficar no singular.

,.. Dica - Onde, empregado como pronome
relativo, só pode ser usado para se retomar lugar e
puder ser substituído por em que, no qual, na qual.
Alternativa "a"- Há momentos em que o afã de
se fazer propaganda ...

Concordância
Alternativa "b"- Ainda se veem as figuras= as
figuras ainda são vistas.
Alternativa "c"- Não há coerência (sentido).
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(A) !:: intolerável a extrema cautela que (desejar)
impor à prática do humor os defensores do "politicamente correto".

Alternativa "d" - Quando o corpo humano
reduz-se em suporte: não há palavra atraindo o pronome oblíquo.

(B) A cada vez que se (propor) a legislar sobre o

.. Dica - Verbjl fazer indicando tempo decorrido= singular.

{C)

Ao pobre ou ao rico não (costumar) reservar
os humoristas piadas justas, mas tão somente
engraçadas.

(0)

Diante da ação do humor (haver) sempre de tremer os que querem ocultar suas fraquezas.

(E)

Aos palhaços do mundo não se (determinar)
limite para os risos que sabem provocar.

humor, os próprios legisladores se convertem
em matéria de riso.

-----------

145. (FCC- TRT 12- Analista Judiciáriof2010) As
normas de concordância verbal estão plenamente
observadas na seguinte frase:
{A)

São dignos de nota, por conta da implementação do ECA, os avanços que está havendo nos
cuidados dispensados aos menores.

{Bl Foram necessários reunir todos os direitos dos
jovens num estatuto único, para que a todos os
menores se dispensassem a atenção que merecem.

Alternativa "e": correta- A oração está na voz
passiva sintética (verbo transitivo direto+ se), passemo-la para a passiva analítica: limite não é determinado= não se determina limite.

(C) Os entraves que apresentam esse Estatuto
devem- se, em grande parte, à dificuldade de se
estabelecer penas para os menores infratores.

Alternativa "a" - Errada. Os defensores desejam impor.

(0) Cabem aos que devem aplicar os dispositivos do
ECA zelar pela prudência quando da aplicação
das medidas punitivas a ser tomadas.
(E) A aplicação de penas extremamente rigorosas,
que alguns juízes vem determinando na maioria
dos casos, não contribuem para a formação dos
adolescentes.

Alternativa "b"- Errada. Os próprios legisladores se propõem.
,._ Dica- Cuidado com o verbo pôr e seus derivados, pois, no plural, possuem o m: eles põem, eles
propõem.
Alternativa "c" - Errada. Os humoristas não
costumam reservar.
Alternativa "d"- Errada. Os que querem ocultar suas fraquezas haverão sempre de tremer.

Alternativa "a": correta- Os avanços que está
havendo== que há; os avanços são dignos. Cuidado:
poderia usar o verbo existir e o verbo pluralizar por
se transforrpar em verbo pessoal (com sujeito) == os
avanços que estão existindo.

147. (FCC - TRT 9 - Analista Judiciário/2010) As
normas de concordância verbal estão plenamente
acatadas na frase:

Alternativa "b" - Foi necessário reunir (o
sujeito é oracional =verbo no singular).

(A) Não devem os leitores de hoje imaginar que
cabiam aos filósofos antigos preocupar-se com
questões que já não fazem sentido.

Alternativa "c"- dificuldade de se estabelecerem penas= dificuldade de penas serem estabelecidas. O verbo é transitivo direto+ partícula apassivadora se. Voz passiva sintética.

(B) Leitores de hoje, não devemos imaginar que a
um filósofo clássico ocorressem tão somente
questões especificas de sua época histórica.

Alternativa "d"- Cabe zelar e medidas a serem
tomadas.

(C) Nenhum de nossos desejos, de acordo com
Sêneca, deveriam transpor nossos limites, fronteiras que se deve sempre determinar.

Alternativa "e" - alguns juízes vêm determinanÇo; a aplic5}ção não contribui.
146. (FCC- TRT 12 -Analista Judiciário/2010) O
verbo indicado entre parênteses deve Hexionar-se
em uma forma do singular para preencher de modo
correto a lacuna da frase:

(D) A cada um dos principias do estoicismo devem
corresponder, como se postulavam entre os
estoicos, lúcida e consequente iniciativa nossa.
(E) Aqueles que não temem refletir sobre a morte
reserva-se as recompensas de uma vida mais
lúcida e mais intensa.

,.
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Alternativa "b": correta- Para ganhar tempo,
leia as alternativas já fazendo pergunta ao verbo e

..
•

verificando a concordância com o sujeito. Não há
erro na !2_: (nós) leitores não devemos imaginar; questões científicas OC<irressem.

i

Alternativa "a" - Errada. cabia preocupar-se .
Cuidado: o sujeito é o verbo, por isso usa-se singular.
Alternativa "c" - Errada. Nenhum deveria;
fronteiras que se devem determinar.
Alternativa "d" - Errada. deve corresponder;
postula.
Alternativa "e" - Errada. reservam-se as
recompensas.
148. (FCC- TRT 9- Analista Judiciário/2010) Está

adequada a concordância verbal nesta construção:
(A) nem negligência, nem incúria: a combinação

letal do medo e da ganância trouxeram-nos até
aqui.
(8) dizem muito, sobre nós e nossa espécie,

o que

nos fez chegar até aqui?
(C) diante do inimigo, real ou virtual, lançam-se mão
dos recursos nucleares.
(0) são cada vez mais difíceis considerar como per-

manentes as fronteiras entre os Estados.
(E) repousa nas providências que levem a EstadoS
sem fronteiras a expectativa de que sobrevivamos.

Alternativa "en: correta - A expectativa
repousa. A oração está na ordem inversa.
Alternativa "a" - Errada. a combinação
xe-nos.

trou~

Alternativa "b" - Errada. diz. Complicadinha
porque o sujeito de diz é a oração: o que nos fez chegar até aqui. Se o sujeito possui verbo= singular.
Alternativa "c"- Errada. lança-se mão.
Alternativa "d"- Errada. é cada vez mais difícil
considerar.
~--···~----~---

(8) Quando se partem de regiões obscuras, nossas
ide ias não poderão ser produtivas.
(C)

Duas alternativas sempre haverão, restandG-nos
sempre a dificuldade de optar entre elas.

(0) Esquivar-se das perguntas que todas as pessoas

vivem fazendo implicam um reforço do sobrenatural.
(E) Ao fenômeno cuja natureza os cientistas ignoram costuma o leigo recorrer como prova do
sobrenatural.

Alternativa "e"- Correta.
Alternativa ''a"- Errada. Não ficoJJ claro quais
exatamente foram os versos parafraseados do poeta
Lucrécio. O que náo ficou claro? Quais exatamente
foram os versos parafraseados do poeta Lucrécio =
sujeito oracional (possui verbo}. Se o sujeito é um
verbo ou uma oraçáo, o verbo da oração principal,
obrigatoriamente, deve ficar no singular. Cuidado se
surgir verbo transitivo direto ou transitivo direto e
indireto seguido do pronome apassivador SE na oração principal, pois o processo será o mesmo.
Alternativa "b" - Errada. Quando se parte de
regiões obscuras = partir é um verbo intransitivo,
sendo assim não admite plural. Apenas os verbos
citados na alternativa anterior admitem plural (se o
sujeito estiver no plural também).
Alternativa "c"- Errada. Duas alternativas sempre haverá, ou duas alternativas sempre existirão.
Alternativa "d" - Errada. Esquivar-se das perguntas que todas as pessoas vivem fazendo implica
um reforço do sobrenatural. O sujeito é o verbo
esquivar-se"" singular.
150. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRT 22" Região/2010) O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do plural para
preencher de modo wrreto a lacuna da frase:

(A) O motivo pelo qual se _____ (dirigir) à vida de
uma colmeia tantos aplausos é a harmonia de
que as abelhas são capazes.
(8) Nem às formigas nem às abelhas ___ (competir) decidir quais funções serão exercidas por
quem.

149. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRT U" Região/2010) As normas de concordância
verbal estão plenamente observadas na frase:

(C) Quase todos os problemas que _____ (caber) à
humanidade resolver derivariam de um engano
da natureza.

(A) Não ficaram claro, para os leitores do texto, quais
exatamente foram os versos parafraseados do
poeta Lucrécio.

(D) ____ -se (atribuir} às leis do mercado uma
racionalidade tal que é acusado de insano quem
contra elas se insurge.

r
.
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(E) A força de tantas compulsões egoístas entre os
homens~~--- (costumar)

redundar em profun-

das injustiças.

(A) Aqueles que não temem refletir sobre a morte
reserva-se as recompensas de uma vida mais
lúcida e mais intensa.
(B) Não devem os leitores de hoje imaginar que

Alternativa "a": correta - O motivo pelo qual
se dirigem à vida de uma colmeia tantos aplausos é
a harmonia de que as abelhas são capazes. TANTOS
APLAUSOS SÃO DIRIGIDOS À VIDA.

Alternativa "b" - Errada. compete decidir "' o
sujeito é o verbo.

Alternativa "c" - Errada. cabe resolver
sujeito é o verbo.

== o

Alternativa "d"- Errada. atribui-se uma racionalidade== uma racionalidade é atribuída. Em alternativas assim, é aconselhável passar a oração da voz
passiva sintética para analítica.

Alternativa "e" - Errada. A força costuma
redundar.

cabiam aos filósofos antigos preocupar-se com
questões que já não fazem sentido.
(C} Leitores de hoje, não devemos imaginar que a

um filósofo clássico ocorressem tão somente
questões específicas de sua época histórica.
{0) Nenhum de nossos desejos, de acordo com

Sêneca, deveriam transpor nossos limites, fronteiras que se deve sempre determinar.
(E) A cada um dos princípios do estoicismo devem
corresponder, como se postulavam entre os
estoicos, lúcida e consequente iniciativa nossa.

Alternativa "c"- Correta.
Alternativa "a"- Errada. ~~se as recompensas= as recompensas são reservadas

151. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRT- 9" Região/2010) Está adequada a concordância verbal nesta construção:
(A) são cada vez mais difíceis considerar como perm;;lnentes as fronteiras entre os Estados.
(B) repousa nas providências que levem a Estados
sem fronteiras a expectativa de que sobrevivamos.
(C) nem negligência, nem incúria: a combinação letal
do medo e da ganância trouxeram-nos até aqui.
{0) dizem muito, sobre nós e nossa espécie, o que
nos fez chegar até aqu"1?
{E) diante do inimigo, real ou virtual, lançam-se mão
dos recursos nucleares.

Alternativa "b": correta - A expectativa
repousa: a oração está na ordem inversa, coloque-a
na ordem direta para se certificar do sujeito.
Alternativa "a"- Errada.1 cada vez mais difícil
considerar"" o sujeito é o verbo;
Alternativa "c" - Errada. a combinação letal
do medo e da ganância trouxe-nos;

Alternativa "d" -Errada. o que nos fez chegar
até aqui diz muito sobre nós;
Alternativa "e"- Errada. lança-se mão.

I

152. (FCC- Analista Judiciário- Are a Administrativa- TRT- ga Região/2010) As normas de concordância verbal estão plenamente acatadas na frase:

Alternativa "b"- Errada. cabia preocupar·se
Alternativa "d" - Errada. Nenhum de nossos
desejos deveria transpor

Alternativa "e"- Errada. deve corresponder
TRECHO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO
A declaração, marcadamente humanista e sociopolítica, não imaginou o neo!iberalismo deste fim de
século, com sua ndes-historicizaçãon do tempo, com
sua despolitização da vida, com seu messianismo
consumista, com a entronização da economia de
mercado como uma "fatalidaden natural, irreversível,
fora da qual não há possibilidades, com um faíssez
faire que significa exclusão.

--------·----153. (FCC- Analista Judiciário - Área Judiciária
- TRE /AC/2010) Estão plenamente observadas as
normas de concordância verbal na frase:
(A) Sempre haverá esses mágicos canais da memória que nos transportam para situações antigas,
quando as vem evocar alguma situação do presente.
(B) Votavam-se, nas antigas eleições, com as mes~
mas cédulas de papel que fartamente se distribuía entre os eleitores, às vezes ainda indecisos.
(C) Mas nem tudo era manifestações de entusiasmo,
já que sempre tinham de haver alguns debates
entre os eleitores, como os que estabeleciam
meu pai com o vizinho.
(0) Tudo, desde os alto-falantes até os gritos da
criançada, se somavam para que se guardasse
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daquela agitação algumas das lembranças mais
vívidas da infância.

b) Vieram-se somar as ingerências.
c)

(E) Enquanto houverem parapeitos e janelas, não

faltarão senhores e senhoras que ali se debrucem, cuidando para que não se perca quaisquer

detalhes da rotina da rua.

Algumas características não fuMo. à margem.
Caso haja dificuldade em encontrar o sujeito,
o que ocorre em provas mais difíceis, coloque
a oração na ordem direta (iniciando-a com o
sujeito). Facilita.

d) Os ritos e os sfmbolos católicos constituem maté-

Alternativa "a": correta - Vale repetir que
o verbo HAVER, quando impessoal {oração sem
sujeito), assume a forma singular. Na alternativa A,
pode ser substituído por EXISTIRÃO.

b)

c)

Votava~se:

verbo intransitivo seguido de SE

Quaisquer atitudes não~ à crítica.

155. (FCC- Analista Judiciário- Área Adminio;trativa - TRE /AM/2010) As normas de concordância

(índice de indeterminação do sujeito}= singular.

verbal estão plenamente respeitadas na frase:

As mesmas cédulas de papel que fartamente se distribuíam (as cédulas eram distribuídas).

(A) Deve-se firmar alguns acordos entre o Vaticano e
o Brasil durante as discussões da Concordata.

Cuidado! Há duas opções de concordância para

(8) Nunca chegou a preocupar Stalin, naturalmente,
os guardas suíços que constituem a segurança
do Vaticano.

o verbo ser entre pronome indefinido e substantivo plural: nem tudo era manifestacões ou~
tudo eram manífestacões. As duas formas são
consideradas corretas, mas, em seguida, há um
erro, o que inviabiliza a alternativa: sempre .ti.n.bà
de haver alguns debates ou sempre tinham de
fKlillr alguns debates.
d) Tudo se somava para que se guardassem algumas das lembranças. Tudo era somado e algumas
das lembranças fossem guardadas.
e)

ria.
e)

Enquanto houver parapeitos ou enquanto existi.ll:.!D.Parapeitos. ()para que não se percam quaisquer detalhes: para que quaisquer detalhes não
sejam perdidos.

{C) Ao se deterem na estátua Cristo Redentor, no Rio
de Janeiro, os olhos de um turista não verão o
que de fato ela consagra.
{O) As concessões vantajosas que pretendem obter,
nas discussões da Concordata, a Igreja Católica,
dizem respeito a questões polêmicas.
{E) Muitas repercussões passarão a haver no direito
interno, caso a Concordata consagre os acordos
que constituem o principal interesse da Igreja .

Alternativa "c": correta.
154. (FCC -Analista Judiciário - Área Judiciária
- TRE /AC/2010) O verbo indicado entre parênteses
deverá ser flexionado numa forma do singular para

a)

Devem-se firmar alguns acordos;

b) Os guardas-civis nunca chegaram a preocupar;

preencher de modo correto a lacuna da frase:
(A) Nem mesmo se ____ (atrever) a repudiar as
mordazes críticas de Montesquieu quem por elas
se sentisse atingido.
(B) ___ (vir) somar-se ao autoritarismo político as
ingerências autoritárias do poder religioso.
(C) Não ___ (ficar) à margem da dura crítica de
Montesquieu nem mesmo algumas características das construções parisienses.

d) Cuidado! Oração na ordem inversa. Ordem
direta: A igreja católica~ obter as concessões vantajosas.
e)

Muitas repercussões~ a haver ou~
a existir.

156. (FCC-Analista Judiciário- Area Administrativa- TRE/AM/2010) O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do plural para

(D) ___ (constituir) matéria para o riso do filósofo
até mesmo os ritos e os símbolos católicos.

preencher corretamente a lacuna da frase:

(E) Não ____ (escapar) à crítica de Montesquieu
quaisquer atitudes que lhe parecessem viciosas.

(A) ___ -se (atribuir) aos clássicos a propriedade
de nos encantar em qualquer tempo ou idade
que os busquemos.
(B) ___-se (distinguir) os clássicos pelo fato de

Alternativa "a'': correta - Nem mesmo se
atreve a repudiar as mordazes críticas.

conservarem o mesmo poder de revelação ao
longo do tempo.

Concordância
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(C) _____+nos (impressionar) nos clássicos o sentido de uma perenidade que não implica cristalização.
(D) ___ -se (queixar) dos clássicos apenas quem
os lê com a desatenção ou o desamor das tarefas
obrigatórias.
(E) ____ -nos (confortar)

nc? clássicos a compa-

nhia dos mais altos valores nu manos que põem à
nossa disposição.

Alternativa "b": correta - Distinguem-se os
clássicos= Os clássicos são distinguidos. Verbo transitivo direto+ SE= VP {voz passiva) e possui sujeito.
Invertendo fica mais fácil descobrir o sujeito.
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deve ser feita com a terceira pessoa do singular ou plural (você ou vocês). Em prova, é aconselhável riscar o pronome e substituí-lo por
~·
b)

_____ jamais fez. Segue a regra citada no item

anterior.
c)

___ e !hg peço um minuto.

d)

Dois erros:
disse
Sua Santidade (não
se usa crase antes de pronome de tratamento
que não remeta a uma mulher - como Dona,
Senhora, Senhorita, Madame}; _____ ponho-me
a i!.@ disposição.

ª

a)

Atribui·se a propriedade= a propriedade é atribuída.

158. {FCC- Analista Judiciário-Área Administrativa- TRE /Al/2010) Estão inteiramente respeitadas
as normas de concordância verbal em:

c)

O sentido imoressiona-nos.

(A) Quando às coisas se preferem a imagem delas,

d)

Quem~.

e)

A companhia conforta-nos.

157. {FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRE /RS/2010) A frase em total concordância com o
padrão culto escrito é:
(A) Dirigimo-nos a V.Sa. para solicitar que, em vossa

privilegia-se o espetáculo das aparências.
(B) As palavras do filósofo Feurbach, um pensador

já tão distante de nós, mantêm-se como um preciso diagnóstico.
(C} O que resultam de tantas imagens dominantes são a identificação dos indivíduos com algo
exterior a eles.

apreciação do documento, haja bastante precisão quanto aos pontos que quereis ver alterados.

(D) Já não se distingue nos gestos dos indivíduos
algo que de fato os identifique como autênticos
sujeitos.

(B) Senhor Ministro, sabemos todos que Vossa Exce-

(E) Cabem-nos, a todos nós, buscar preservar valores como a verdade e a transparência, ameaçados de desaparição.

lência jamais fizestes referência desairosa ao
poder legislativo, mas desejamos pedir-lhe que
desfaça o mal-entendido.
(C) Ao encontrar-se com Sua Magnificência, não se
conteve:- Senhor Reitor, sou o mais novo membro do cor~o docente e vos peço um minuto de
sua atenção.

(D) Assim que terminou a cerimônia, disse à Sua Santidade:- Ponho-me a vossa disposição se acaso
deseje mandar uma mensagem ao povo brasileiro.
(E) Entendemos que V.Exa. necessita de mais dados
sobre a questão em debate e, assim, lhe pedimos
que nos.conceda um prazo para que o documento seja mais bem elaborado.

Alternativa "e": correta - Questão de concordância e crase.
a)

_____ que, em sua apreciação _____ pontos
que g.y,gr ver alterados. A concordância do
verbo, quando surge pronome de tratamento,

Alternativa "d": correta.
a)

Ordem inversa, é necessário colocar a oração na
ordem direta: a imagem se~ às coisas;

b)

As palavras mantêm-se;

c)

O que~ ... .é. a identificação dos indivíduos
-""Aquilo o qual resulta (pronome demonstrativo
+pronome relativo)

e)

~-nos

busca.r.

159. (FCC- Analista Judiciário- Area Administrativa- TRE /Al/2010) O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do plural para
preencher corretamente a lacuna da frase:
(A) ___ (haver) de se dar a conhecer, em algum
dia do futuro, crianças semelhantes às de tempos passados?
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(8) Crianças como as de hoje, ao que se sabe, jamais
(haver), tão absortas e imobilizadas em
seus afazeres.

..
•

(C) Até quando se--~- (verificar), em relação às
nossas crianças, tamanha incongruéncia nos
valores e nas expectativas educacionais?

parênteses deverá adotar uma forma do plural para
preencher de modo correto a lacuna da frase:
(A) Orson Welles talvez não imagina?se o riscg da
tragédia que _____ (poder) provocar as dramatizações de sua transmissão radiofônica.
(B) Quaisquer que sejam as técnicas, não lhes--~

{0) Quase todo prazer que r\oje às crianças se ____ _
(reservar) por longas horas diárias, está associado à tecnologia.

(E) _____ (caber) aos pais e professores, sobretudo,
proporcionar às crianças espaço e tempo para as
necessárias atividades físicas.

(caber) determinar por si mesmas o sentido que
ganhará sua aplicação.
(() Muito do que se _____ (prever) nos usos de uma
nova técnica depende, para realizar-se, do que se
chama "vontade política~.
(O)

Alternativa "a": correta - Hão de se dar a

conhecer crianças semelhantes.
b)

jamais haverá"" existiri:io;

c}

... se verifica tamanha incongruência= jamais se
é verificada {passa-se da passiva sintética para a
analítica);
se~""

todo prazer é reservado;

d)

...

e)

~proporcionar.

160. (FCC -Analista Judiciário- Área Administrativa- TRF- 4" Região/2010) Ao se reconstruir uma
frase do texto, houve deslize quanto à concordância
verbal em:
(A) Deveram-se às manobras de desconversas,
na definição das tarefas dos países, o impasse
final das negociações entabuladas em Copenhague.
(B) Sequer foi possível, na COP-15, estabelecer um
financiamento para os países pobres a quem
coubesse adotar políticas de mitigação das emissões.
(C) Se todos esperávamos um bom acordo na COP15, frustrou-nos o que dela acabou resultando.
(O) Acabou culminando num final dramático,
naquele 18 de dezembro de 2009, o período de
duas semanas de acaloradas discussões.
(E) Às nações pobres propôs-se uma ajuda de US$
30 bilhões, medida a que não deu aval nenhum
dos países insatisfeitos com as conversas finais.

Alternativa ''a": correta - Deveu-se. O verbo
deve concordar com o sujeito singular impasse: o
impasse deveu-se às manobras.
161. {FCC -Analista Judiciário- Área Administrativa- TRF -- 4" Região/2010) O verbo indicado entre

Nenhuma das vantagens que-~-~- (oferecer) a
tecnologia mais ousada é capaz de satisfazer as
aspirações humanas.

{E) Quando não se--~~~ (reconhecer) nas ciências

o bem que elas nos trazem, as saídas místicas
surgem como solução.

Alternativa "a": correta - As dramatizações
podem provocar""' ordem inversa.
b)

... não lhes Q!Qg determinar;

c)

Muitodoquese~

d) A tecnologia oferece·
e)

Quando se reconhece o bem.

162. (Analista Judiciário- Área Judiciária- TRF
sa região/ 2008- FCC) As normas de concordância
verbal estão plenamente observadas na frase:
(A) O que há de mais terrível nas cenas de violência
transmitidas pela TV estão nas reações de indiferença de alguns espectadores.
(8) Não se devem responder aos sacrifícios humanos com o cinismo de quem se julga superior.
(C) Não se levante contra o pessimista as acusações de imobilismo moral e inconsequência
política.
(0} Ainda que não houvessem outras razões, o surdo
idealismo dos pessimistas bastaria para os acei·
tarmos.
(E) Os otimistas não julguem os pessimistas, nem
estes àqueles, pois ambos convergem para
alguma forma de idealismo.

Alternativa "e": correta- Verbos concordando
com os sujeitos.
a)

O que há de mais terrível está nas reações de
indiferença.

Concordância

b)

Não se deve responder.

c}

Não se levantem as acusações.

d) Ainda que não houvesse outras razões: haver
impessoal.

{E) Deve-se aos trâmites internos, mais do que
às argumentações produzidas no processo, a
demora do julgamento, visto que os analistas
ainda não as puderam ter em mãos.

163. (Analista Judiciário- Área Judiciária- TRF
3a região{ 2007- FCC) As normas de concordãncia

verbal estão plenamente respeitadas na frase:
(A)

Não se imputem aos adolescentes de hoje a
exclusiva responsabilidade pelo fato, lastimável,
de aspirarem a tão pouco.

(B) A presença maciça, em nossas telas, de tantas
ficções, não nos devem fazer crer que sejamos

capazes de sonhar mais do que as gerações passadas.
(C) Se aos jovens de hoje coubesse sonhar no ritmo

das ficções projetadas em nossas telas, múltiplos
e ágeis devaneios se processariam.
(0} Ficaram como versões melhoradas da nossa

vida acomodada de hoje o vestígio dos nossos
sonhos de ontem.
(E) Ao pretender que se mobilize os estudantes para
as exigências do mercado de trabalho, o professor de nossas escolas impede-os de sonhar.

Alternativa "e": correta- A demora deve-se.
a) vai ser questionadQ em cada setor, a decisâo.
b) sejam pedidQ!i as listas.
c) Exigem-se as maneiras
das.

as maneiras são exigi-

d) Trata-se de questões =verbo transitivo indireto +
se não admite plural, pois indetermina o sujeito.
165. (Analista Judiciário - Área Judiciária - TRF
3a região{ 2007 - FCC) O verbo indicado entre

parênteses deverá flexionar-se numa forma do plural para preencher corretamente a lacuna da frase:
(A) Para que não----~ (restringir) o sonho de um
jovem, as imposições do mercado de trabalho
devem ter sua importância relativizada.
(B}

Seria essencial que nunca ____ (faltar) aos
adolescentes, mesmo em nossos dias pragmáticos, a liberdade inclusa nos sonhos.

(C} Entre as duas hipóteses que _____ {examinar),

considera o autor que o elemento comum é
redução da capacidade de sonhar.
Alternativa "c": correta -Coubesse sonhar.
a)

Não se impute a exdusiya responsabilidade.

b) A presenca macica não nos deve fazer crer.
d) O yestigio ficou como versão melhorada.
e)

. que se mobilizem os estudantes.

(0) Não se _____ (delegar} às escolas a missão
exclusiva de preparar os jovens para sua inserçâo
no mercado de trabalho.
(E) E pena que ____ (faltar) aos jovens a referência
dos sonhos que seus pais já tenham alimentado
em sua época de adolescentes.

-------164. (FCC - Analista Processual - MPU/ 2007)
A concordância está totalmente de acordo com a
norma padrão da língua em:

Alternativa "a": correta As imposições restrin
~·

b) Falte a liberdade.

(A) Tudo indica que vai ser questionado, em cada
setor, a decisão de ser prorrogado o início das
férias de todos os funcionários.

c)

(8) Ela quer que seja pedido aos encarregados, o
mais rapidamente possível, as listas de compras,
para que seja possível atender-lhe as solicitações
antes do fim do mês.

e) A referência falta.

(C) Exige-se, sim, de toda a equipe, as maneiras mais

polidas no trato com os visitantes, pois a eles se
devem as possibilidades de manutenção do parque.
(0) Tratam-se de questões espinhosas, incluindo as
que diz respeito aos novos termos da lei, por si
sós bastante discutíveis.

~examina.

d) Não se delega a hipótese = a hipótese nâo é
delegada.

166. (Analista Judiciário - Area Judiciária - TRF
2a região{ 2007 - FCC) A frase em que a concordância está totalmente conforme as prescrições da
norma padrão da língua Portuguesa é:
(A) A legalidade e a pertinência dos contratos, pelo
menos agora, não é mesmo aferfvel, dado que
no campo das relações !usas-latino-americanas
deve haver muitos acordos sem registro.
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(B) Os diretores houveram por bem antecipar o
anúncio das novas diretrizes, que deveriam passar a ser respeitadas imediatamente em quaisquer que fossem as áreas.
(C) Foi irresistível a ideia, naquela ocasião, de se estipularem quais as ações solidárias mais úteis do
ano e concluiu-se que não existe condições de
acordo nesse particular.
(0) É possível que surja, e não existem pessoas que
defendam o contráf10, opiniões divergentes de
especialistas renomados, e devemos considerá-las com todo respeito.
(E) Os alicerces teóricos do modelo em estudo pode
ser encontrado em várias obras, de vários escritores, inclusive na de um chinês, já encontrada
em língua portuguesa.

Alternativa "b": correta- Cuidado! Houveram
por antecipar equivale a participaram: há sujeito (os
diretores), ou seja, o verbo haver é auxiliar e admite
plural.
a)

A legalidade e a pertinência não são mesmo aferíveis.. luso-latino-americanas (me adjetivos
compostos, apenas o último elemento varia}.

c)

não existem condições.

d) surjam opiniões.
e) Os alicerces podem ser encontrados.

Revisaço" -língua Portuguesa • Duda Nogueira

Alternativa "b": correta- Venha deve concordar com banalidade.
a} O prazer e o enfado são.
c) Responsabilizar-se pelas consequências da utilização não compete.
d) Haja inventos.
e) ... se associam~se os benefícios.
168. (Analista Judiciário- Execução de Mandados
- TRF 1" região/2006- FCC) Para que se respeite a
concordância verbal, será preciso corrigir a frase:
(A) Têm havido dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde cubano.
(B) TêM sido levantadas dúvidas sobre a capacidade
do sistema de saúde cubano.
(C) Será que o sistema de saúde cubano tem suscitado dúvidas sobre sua eficácia?
(0) Que dúvidas têm propalado os adversários de
Cuba sobre seu sistema de saúde?
(E) A quantas dúvidas tem dado margem o sistema
de saúde de Cuba?

Alternativa "a": correta- Tem havido dúvidas
equivale a há dúvidas. O verbo haver, quando impessoal, permanece no singular.
b) Dúvidas têm sido levadas.

167. (Analista Judiciário - Área Judiciária - TRF
3" região/2007- FCC) Considerando-se as normas
de concordãncia verbal, há uma incorreção na frase:
(A) Tão rápidos quanto os "cliques" das mágicas
maquininhas são o prazer e o enfado que caracterizam as modernas sessões de fotografia.
(B) Não é de se crer que todos os produtos com
alta tecnologia cheguem a se banalizar, já que
a banalidade está nas circunstãncias em que se
venham a utilizá-los.
(C) Não compete nem aos cientistas nem aos produ~
teres responsabilizar~se pelas consequêndas da
utilização do que nos oferecem.
(D) Quantos mais inventos haja, mais impulsivos hão
de ser nossos desejos de os consumir, como vem
sucedendo no caso dos engenhos eletrônicos.
(E) Seria de se esperar que se associassem à
moderna tecnologia apenas os beneficios reais,
que a ela se tributassem tão somente vantagens
inequívocas.

c)

O sistema tem suscitado.

d) Os adversários têm propalado dúvidas.
e) O sistema tem dado margem.
169. (Analista Judiciário - Execução de Mandados- TRF 1" região/2006- FCC) O verbo indicado
entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do
singular para preencher corretamente a lacuna da
frase:
{A) Há muito não se ...... {tolerar) atitudes arrogantes como a do editorial da revista britãnica.
(B} É natural que ...... (ferir) o orgulho do povo
cubano as exortações publicadas na revista britânica.

se ofender, caso os termos do editorial da revista fossem
menos prepotentes.

(C) Os pesquisadores não ...... (haver} de

(D) Foi precisa a argumentação de que se
(valer) os pesquisadores latino-americanos em
sua réplica ao editorial.

Concordância

(E) Aos países ricos não
(competir) tomar
decisões que afetem a soberania dos países em
desenvolvimento.
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(A) --~~(persistir), a par de tão distintas particularidades dos grupos étnicos, a singularidade dos
traços humanos comuns a todas as criaturas.
(8) Não ___ {caber) apenas aos documentaristas

Alternativa "e": correta- O que não compete?
Tomar decisões = sujeito. Sujeito or,1cional (possui
verbo), verbo da oração principal no ~ingular.
a)

Atitudes não são toleradas= não se toleram.

b) As exortações firam= que firam.
c) Os pesquisadores não hão de se ofender = não
se ofenderão. Verbo haver é auxiliar.
d) Os pesquisadores se valem da argumentação =
de que se valem.

170. (Analista Judiciário- Execução de Mandados
- TRF 4a região/ 2006 - FCC) As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas na frase:
{A) A nem todos os pais são dados reconhecer que
filmes e romances constituem elementos vitais
para a formação dos filhos.
(8) Ainda que não tivesse outros méritos, as ficções
sempre apresentariam a diversidade do mundo
e constituiriam um repertório do possível.

assumir todos os compromissos com a complexidade do real.
(C) Acima de todas as diferenças culturais, _____ -se {impor), nas ficções como na vida, um fundo
universal de humanidade.
{D) ler romances e assistir a filmes são atividades
prazerosas a que se~--- (dever) entregar todo
aquele que cultive seu processo de formação.
(E) ____-se (ler) com a mesma deferência, na família do autor, um romance policia! e uma novela
de Dostoiévski.

Alternativa "e": correta- Dois artigos =verbo
no plural, mesmo estando anteposto ao sujeito composto: Leem-se um romance policial e uma novela.
a)

A singularidade persiste.

b) Assumir todos os compromissos não cabe apenas aos documentaristas.
c)

Um fundo universal impõe-se= é imposto.

(C) Sejam num ensaio ou num documentário, a
caracterização de valores étnicos representam-se de modo distinto do das ficções.

d) Todo aquele que cultive seu processo de forma~deve-se entregar.

(O) Para além das diferenças étnicas que pode um
ensaio revelar, há aquela semelhança humana
que somente às ficções cabe dar viva expressão.

2.2. CESPE

{E) O respeito pelas ficções, que o autor reconhece
na formação que lhe deram seus pais, viriam a
inspirá-lo na educação de seus filhos.

Alternativa "d": correta - Um ensaio pode

~
a)

Édado reconhecer que filmes e romances cons~
tltuem elementos vitais para a formação dos
filhos= sujeito oracional/ verbo no singular.

b) tivessem I as ficções.
c)

Seja e a caracterização representa-se.

Trecho para a questão.

.) O surgimento de lides provenientes das inúmeras formos de reloçáo jurídico então existentes- e
o chamamento da jurisdiçáo para resolver essas contendas~ já dava início o situações em que constantemente as partes se viam impossibilitados de arcar com
os possívets custos judiciais das demandas. (...)

Uma história poro a gratuidade jurídico no Brasil.
Internet: (com adaptações).
172. (CESPE- DPU/2016) Seria mantida a correção
gramatical do período caso a forma verbal "dava"
fosse flexionada no plural, escrevendo-se davam.

e) O respeito viria a inspirá-lo.

171. (Analista Judiciário- Execução de Mandados- TRF 4a região/2006- FCC) O verbo indicado
entre parênteses deverá adotar obrigatoriamente
uma forma do plural para preencher de modo adequado a lacuna da frase:

( ) certo

( ) errado

Errado
O Nota da autora: Questão de concordãncia e
pontuação.

[G"''
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Concordância: O surgimento de lides .. (sujeito)
dava início.

Eleições no Brasil: uma história de 500 anos. Brasília: Tribuno/Superior

Pontuação: há oração intercalada entre sujeito e
verbo. Isso significa que não manda na concordância.

Eleitoral, 2014, p. 27-8./ntemet: <www t-se.i[l.d,_
f2r.>(com adaptaçóes).

Perceba o exemplo: Eles, e eq, fizeram o teste.
Retire a intercalação para acertar 'a concordância ""
Eles fizeram o teste .

174. (Cespe- Analista Judiciário - Área Judiei~
ária- TRE-G0/2015) O trecho "votaram 2,2% da

Pegadinha comum em provas de CESPE.
173. (CESPE
Analista
Administrativo
FUNPRESP/2016) A forma verbal "havia", em "não

havia mais dúvidas", poderia ser corretamente substituída por existia
( }certo

( } errado

população" poderia, sem prejuízo gramatical ou de
sentido para o texto, ser reescrito da seguinte forma:
2,2% da população votou.

Certo- 2,2% votaram ""o verbo concorda com
a porcentagem; 2,2% da população votou= o verbo
pode concordar com o numeral da por.centagem ou
com o substantivo.

Texto para o item.

Errado
O Nota da autora· Questão clássica de concordância e análise sintática.
O termo "dúvidas" passaria a exercer função de
sujeito e o verbo deve concordar com o sujeito: não
existiam mais dúvidas.
DICA- O verbo haver, quando impessoal (sentido
de existir), não admite Pluralização por não possuir
sujeito. "Dúvidas" possui função de objeto direto.

A fim de solucionar o litígio, atos sucessivos e
concatenados são praticados pelo escrivão. Entre
eles, estão os atos de comunicação, os quais são
indispensáveis para que os sujeitos do orocesso
tomem conhecimento dos atos acontecidos no correr do procedimento e se habilitem a exercer os direitos que lhes cabem e a suoortar os ônus que a lei lhes
impõe.

Internet: <http/fius.com.br> (com adaptações).

Simples assim:
oração sem sujeito

sujeito simples

Trecho para o item.

(... ) Formalmente, a Constituição de 1891 definia
como cidadãos os brasileiros natos e, em regra, os naturalizados. Podiam votar os cidadãos com mais de vinte e um
anos de idade que tivessem se alistado conforme determinação legal. Mas o que, exatamente, significava isso? Em
1894, na primeira eleição para presidente da República,
votaram 2 2% da oopu/acão. Tudo indica que, apesar
de a República ter abolido o critério censitário e adotado
o voto direto, a participação popular continuou sendo
muito baixa em virtude, plincipa/mente, da proibição do
voto dos analfabetos e das mulheres.(...)
Ane Ferra ri Ramos Cajado, Thiago Dornelles e
Amando Camylla Pereira.

175. (Cespe - Escrivão de Polícia Federal DPF/2013) O trecho "os sujeitos (... ) lhes impõe"

poderia ser corretamente reescrito da seguinte
forma: cada um dos sujeitos do processo tome
conhecimento dos atos acontecidos no correr do
procedimento e se habilite a exercer os direitos
que lhes cabe e a suportar os ônus que a lei lhes
impõe.

. Errado- Os diretos que lhe cabem{ ...) que a lei
lhe impõe.
- Justificativa de anulação e de manutenção
de gabarito {com base no modelo de prova disponível no sítio do CESPE/UnB): não se respeitou

a concordância verbal e nominal na substituição dos
pronomes e verbos da última linha do trecho dado.
Trecho para o item.

(...)Nós também temos um hardware e um software. O hardware são os nervos do cérebro, os neurônios, tudo aquilo que compõe o sistema nervom. O
software é constituído por uma série de programas
que ficam gravados na memória. Do mesmo jeito que

Concordância
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nos computadores, ficam, na memória, símbolos, entidades levíssimas, Hespirituais~ sendo o programa mais
importante a linguagem. (... )
Rubem Alves. Sobre o tempo e a eternidade.
Campinas: Papirus, 1996 (com adaptações).
176. (CESPE- Analista- MPU/2013) Mantendo-se

correção gramatical do texto, a oração "que ficam
gravados na memória" poderia ser substituída pela
estrutura gravada na memória.

ll

( ) certo ( ) errado

Certo
O Nota da autora: Questão de concordância e
período composto.

-Trata-se de oração subordinada adjetiva (que
=os quais: pronome relativo). Ao subtrair o relativo,
é necessário manter um verbo na forma nominal
(gravada) para transpor a oração para a forma reduzida. A forma nominal fica no singular e feminino
porque pode concordar com uma série, embora
pudesse, também, concordar com programas (gravados). Concordando com série, se inseríssemos o
relativo, teríamos de usar a qual.

Trecho para o próximo item.
A Inércia da vida real desaparece magicamente
na navegação pelo ciberespaço, desprovida de fricção.
No mercado atual, encontramos uma série de produtos privados de suas propriedades malignas: café sem
cafeína, creme sem gordura, cerveja sem álcooL ciberespaço. (...)
Slavoj Zizek.ldentidades vazias. Internet: <http://
slavoj-zizek.bloqspot.com.br>(comadaptações).

177. (CESPE- Analista Judiciário- Área Administrativa · STF/2013) Seriam mantidas as relações sintáticas e semânticas do primeiro período
do texto, caso o termo "desprovida" fosse substituído por desprovido, passando, assim, a concordar
com o elemento imediatamente anterior: "ciberespaço".

Errado - Pergunta: o que é desprovida? Sujeito:
a inércia. O elemento anterior é adjunto adverbial e,
em hipótese alguma, manda na concordância.

® Julgue o item relativo a ideias e aspectos lin-

guísticos do trecho.
(... )Um requisito básico para que o crescimento
econõmico dos países se traduza em menos pobreza e
maior bem-estar e justiça social é melhorar as condições de vida das mulheres, dos negros e de outros grupos discriminados da sociedade; outro é aumentar sua
possibilidade de acesso a empregos capazes de garantir uma vida digna para :;i próprios e para suas famílias. A pobreza estd diretamente relacionada aos níveis
e padrões de emprego, assim como às desigualdades e
à discriminação existentes na sociedade. Além disso, as
diferentes formas de discriminação estão fortemente
associadas aos fenômenos de exclusão social que dão
origem à pobreza e são responsáveis pelos di;;ersos
tipos de vulnerabilidade epela criação de barreiras adicionais que impedem as pessoas e grupos discriminadas de superar situações de pobreza. Internet: <WWW.
oit.org.br>, com adaptações).
178. (CESPE - Analista Judiciário - Administra·
tiva- TRT 10/2013) Em "dão origem à pobreza e são
responsáveis pelos diversos tipos de vulnerabilidade
e pela criação de barreiras adicionais", o emprego
das formas verbais no plural justifica-se pela concordância com "as diferentes formas de discriminação".

( ) Cérto

( ) Errado

Errado- Os verbos concordam com o substantivo
fenômenos que é retomado pelo pronome relativo
que.

® Atenção! A respeito das ideias e de aspectos

linguísticos do trecho seguinte, julgue o item.
No Brasil, duas grandes concepções de segurança
pública opõem-se desde a reabertura democrática até
o presente: uma centrada na ideia de combate, outra,
na de prestação de serviço público.A primeira concebe
a missão institucional das polícias em termos bélicos,
atribuindo-lhes o papel de combater os criminosos,
que são convertidos em inimigos internos. A política
de segurança é, então, formulada como estratégia de
guerra, e, na guerra, medidas excepcionais se justificam. Instaura-se adotando-se essa concepção, !J.II!Q
política de sequranm de emeraência e um direito
oenql do inimigo. Esse modelo é reminiscente do
regime militar e, há décadas, tem sido naturalizado,
não obstante sua incompatibilidade com a ordem
constitucional brasileira. Nesses anos, o inimigo
interno anterior - o comunista - foi substituído pelo
traficante, como elemento de justificação do recrudescimento das estratégias bélicas de controle social. (... )
(Cióudio Pereira de Souza Neto. A segurança pública

Revisaço~-
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Forma correta: conjunturas histórico-culturais.

na Constituição Federal de 1988: conceituação constitucionalmente adequada, competências federativas e
órgãos de execução das políticas. Internet: <www.oab.
org.br, com adaptações).
®

179. (CESPE - Delegado de Polícia - BA/2013} A
forma verbal alnstaura" poderia ser corretamente
flexionada no plural-Instauram-, caso em que passaria a concordar com ambos os núcleos do sujeito
composto "uma política de segurança de emergência e um direito penal do inimigo".

{ l Certo

( l Errado

Certo- Instaurar é transitivo direto seguido do
pronome a passiva dor SE e está anteposto ao sujeito
composto. Por isso admite duas concordâncias: com
o primeiro núcleo (política) ou com os dois {política
e direito). Transpondo para a voz passiva analítica:
Uma política de segurança de emergência e um
direito penal do inimigo são instaurados.

® Atenção! A respeito da organização das
estruturas linguísticas e das ideias do trecho,
julgue o item a seguir.
(... ) Nem podia ser de outra forma, em se tratando de uma das questões basilares da história, a
quai não pode ser vista segundo uma continuidade
linear, devendo ser vista como o desenrolar de ciclos
culturais diferentes, com diversificadas conjunturas
histórico-culturais. {. .. )Miguel Reate. Variações sobre
a justiça (/).In: O Estado de S.Paulo, 4/B/200 1.1ntemet:
http://home.comcast.net, com adaptações).

180. (CESPE-Analistado MPU/2013) A forma adjetiva ''histórico-culturais" poderia estar flexionada corretamente também como históricos-culturais.
( ) Certo

Língua Portuguesa • Duda Nogueira

Atenção! A respeito da organização das
estruturas linguísticas e das ideias do trecho,
julgue o item a seguir.
A beleza do direito transfunde-se no cipoal
entrançado do formalismo. Ao que nele penetrou
espanta somente encontrar fórmulas, só ouvir fórmulas, só conseguir fórmulas - tudo amarelo, cor de
ouro, e nada, nada azul, a cor da justiça. O azul, a justiça, a harmonia, a equidade -puras ilusões da ótica
humana. (... ) (José Bento Monteiro Lobato. Literatura
do minarete. São Paulo: Globo, 2008, p. 265, adaptado).

181. {CESPE- Analista do MPU/2013) A forma verbal "espanta" f!exiona-se no singular para concordar
com o sujeito oradonal "Ao que nele pen~trou".
{ ) Certo

( ) Errado

Errado- O que espanta? Encontrar fórmulas.
Há verbo no sujeito, ou seja, o sujeito é oracionaL
Sujeito o racional= verbo no singular. Apenas trocaram o sujeito oracional no enunciado. Belo "pega"!
182. {UNB/CESPE - Poder Judiciário - TRE I
ES/2012) A forma verbal ~é" está flexionada no singular porque concorda com o nome "disputa".
( } Certo

( ) Errado

Alternativa "e": correta -O vocábulo disputa
exerce função de adjunto adverbial e não de sujeito.
O verbo deve concordar com o sujeito. O que é apresentada? A participação dos indígenas é apresentada.

( ) Errado
® Julgue o item subsequente, acerca dos sen-

Errado:
O Nota da autora: A regra geral da pluralização
dos adjetivos compostos é: apenas o segundo elemento varia.

Exceções, também pedidas em provas:
1)

Se o segundo elemento for substantivo: singular
=blusas amarelo-ouro (o ouro).

2)

Azul-marinho e azukeleste são invariáveis. Cuidado, pois alguns dicionários trazem variações,
mas a gramática não aceita.

3) Surdo-mudo: é o único composto que os dois
elementos variam= meninas surdas-mudas.

tidos e da organização das ideias do trecho.
(... )O número reduzido de mulheres que ocupam
cargos públicos- atualmente, uma média mundial de
19% nas assembleias nacionais - constitui um déficit a corrigir. A participação das mulheres em todos
os níveis do governo democrático - local, nacional
e regional - diversifica a natureza das assembleias
democráticas e permite que o processo de tomada de
decisões responda a necessidades dos cidadãos não
~ no passado. (Internet: httpifwww.!lnric.
Ql9Lf2t, com adaptações).

183. {CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária
- TRE- RJ/2012} Se a palavra "atendidas" fosse flexio~

Concordância
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nada no masculino- atendidos-, estariam mantidos a
correção gramatical e o sentido original do texto.
( ) Certo

( ) Errado

Errado - Basta fazer a pergunta ao verbo para
encontrar o sujeito: o que não foram atendidns no
passado? As necessidades dos cidadãos. O n\Jcleo
do sujeito é um substantivo feminino plural e a concordância deve ser feita com ele. Forma correta:
atendidas.
184. {Analista Judiciário - Execução de Mandados- TRF 2a região/2012- FCC) As normas de concordância estão inteiramente respeitadas:

(A) De bons livros dificilmente se faz bons filmes,
costuma declarar, com a ênfase das formulações
paradoxais, importantes críticos de cinema.
(B) É bastante incomum que se enalteça as adap-

tações cinematográficas de modo tão enfático
como se faz com os livros que lhes deu origem.
{C) Hão de realizar grandes adaptações os diretores

que somarem à cultura literária um profundo
conhecimento da arte cinematográfica e das
diferenças que as separam.
(D)

A manutenção da figura do narrador que há nos
livros, com raríssimas exceções, dificilmente se
justificam na adaptação que dele se faz para as
telas do cinema.

{E) Mais de uma vez já foi dito que a obsessão pela

fidelidade aos livros a ser adaptados são o primeiro passo para o fracasso de um filme.

Alternativa "c": correta - E mais uma vez vem
FCC com verQ.o haver auxiliar admitindo plural. Hão
de realizar= realizarão. Os diretores: sujeito.

a)

se fazem bons fi!mes· costumam declarar
importantes críticos.

b)

.. se enalteçam as adapta cães; os livros deram
origem.

d) A manutencão raramente se justifica.
e) Aobsessão é o primeiro passo.

vamente pequeno para as instituições. Para os bancos,
a maior ameaça está embutida nos serviços prestados
pela Internet ou por outros meios eletrónicos. As perdas resultantes de assaltos são de 50 milhões de reais
anuais. Já os crimes cujas armas @ os computadores devem, em 2010, ser responsáveis por perdas de 900
milhões de reais, dezoito vezes mais que nos assaltos
convencionais. ()(André Vargas. Assa/to.com.br, In: Veja,
24/11/2010, com adaptações).
--~~-~~

--------~~-------

185. {Delegado de Polícia - ES/ 2011 - CESPE) A
forma verbal "são" está no plura! porque concorda
com o nome "crimes".

( ) Certo

Errado- As armas são os computadores.

® Atenção! A respeito da organiução das
estruturas linguísticas e das ideias do trecho,
julgue os itens a seguir.
No Brasil, um exame, ainda que superficial, da
questóa da segurança pública revela que !:JQ um creçcímento contínuo da criminalidade e da violência, principalmente nas regiões metropolitanas e nas periferias
das grandes cidades do país, e que o sistema judiciário
e, em particular, a polícia têm- se mostrado ineficazes
para oenfrentamento da questão.
Especialmente nas áreas urbanas do país, a sensação de m.gQQ e ínsequrqnca !!Wl sido experimentada como grave problema público devido à expectativa de que qualquer pessoa pode-se tomar vítima de
crime em qualquer ponto das cidades e em qualquer
momento de sua vida cotidiana. ()
Pauta Poncioni. O modelo policial profissional e
a formação profissional do futuro policial nas academias de poltcia do estado do Rio de Janeiro. In: Sociedade e Estado, vai. 20,-n." 3. Brasf/ia, set.-dez./2005.
Internet: <www.scie{o.br>, com adaptações).

186. {Delegado de Polícia- ES/ 2011 - CESPE) A
substituição da expressão "um crescimento contínuo" por elevações constantes não exigiria a
mudança de número do verbo haver -"há" -,mas
alteraria o sentido original do texto.

( ) Certo
® Atenção! A respeito da organização das
ejtruturasJinguísticas e das ideias do trecho,
julgue o item a seguir.
Bandos de homens armados perpetram anualmente 450 roubos a bancos e carros-fortes no Brasil. Tais
episódios põem em risco a vida de clientes, agentes de
segurança e policiais, mas o prejuízo financeiro é relati~

( } E:rrado

( ) Errado

Certo- há um crescimento contínuo da crfmina/idade e da violência por há elevações constantes: o

verbo haver, por ser impessoal, não admite pluralidade. O sentido é alterado, porque crescimento não
significa exatamente elevação.

I

II
..
•
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187. (Delegado de Polícia - ES/2011 - CESPE)
Para concordar com os referentes "medo" e "insegu~
rança", a forma verbal "tem" poderia ser flexionada

no plural: têm.

..

) Certo

•

( ) Certo

( ) Errado

Errado- O núcleo sujeito do verbo ter é sensação. Sendo assim, não admite pluralização.

®

corda em número com "coisas"; mas seria igualmente correto e coerente usar-se aí a flexão de singular, constitui, caso em que o pronome concordaria
com "sequência".
,
-

Atenção! A respeito da organização das
estruturas linguísticas e das ideias do trecho,
julgue o item a seguir.

(. .. ) Uma segunda visão, que contrasta com a
anterior, vê o desenvolvimento como um processo que

Certo - Coisas é adjunto adnominal de seguênda, portanto, admitiria a flexão singular constitui
que concordaria com seguência (núcleo do sujeito).
Em caso de dúvida, coloque a oração na ordem
direta: Uma seguência de coisas constitui ou Uma
seguêncla de coisas constituem.

®

aumenta a liberdade dos envolvidos para perseguir

quaisquer objetivos que valorizem. Em consonância
com essa visáo do desenvolvimento, a expansão da
capacidade humana pode ser descrita como a característica central do desenvolvimento. (... ) (Amartya
Sem. Desenvolvimento com opulência, ou com liberdade efetiva. In: Planeta, maio/20 1O, p. 75, com adaptações).
188. (Procurador do Município - Prefeitura Boa
Vista- RR/2010- CESPE) A substituição de "quaisquer objetivos" por qualquer objetivo manteria a
coerência entre os argumentos e não prejudicaria a
correção gramatical do texto.

( ) Certo

{ ) Errado

Certo- O plural em quaisquer apenas reforça a
ideia de muitos objetivos; a substituição por qualquer
objetivo não alteraria a coerência nem prejudicaria a
correção gramatical do texto.

®

Atenção! A respeito da organização das
estruturas linguísticas e das ideias do trecho,
julgue o item a seguir.

(... ) O conceito de "capacidade" de uma pessoa pode ser encontrado em Aristóteles, para quem
a vida de um indivíduo pode ser vista como uma
sequência de coisas que ele faz e 01d.f comtituem
uma sucessáo de funcionamentos. (... ) (Amartya
Sem. Desenvolvimento com opulência, ou com liberdade efetiva. In: Planeta, maio/2010, p. 75, com
adaptações).
189. {Procurador do Município- Prefeitura Boa
Vista - RR/2010 - CESPE) A flexão de plural em
"constituem" mostra que o pronome "que" con-

( ) Errado

Atenção! A respeito da or9anização das
estruturas linguísticas e das ideias do trecho,
julgue o item a seguir.

O mundo tem gerado excepcionais avanços tecnológicos nas últimas décadas e aumentado drasticamente sua capacidade de produzir bens e serviços. Ao mesmo tempo, convivemos com 3 bilhões
de pobres, dos quais 1,2 bilhão são extremamente
pobres. Uma em cada seis oessoas passa fome em
um mundo que pode fornecer alimentos para uma
população maior que a atual. A crise econômica
mundial agravou esses problemas.(... ) Entrevista de
Bernardo Kliksberg a Carta Capital, 12/5/2010, com
adaptações).
190. (Procurador do Munidpio - Prefeitura Boa
Vista- RR/2010- CESPE) A substituição da flexão
de singular em "passa" pela flexão de plural, passam,
manteria a correção gramatical do texto, mas colocaria a ênfase em "seis pessoas".

Errado - Neste caso, a ação verbal passa recai
sobre o núcleo uma, no singular, não podendo, portanto, concordar com seis pessoas.

®

Atenção! A respeito da organização das
estruturas linguísticas e das ideias do trecho,
julgue o item a seguir.

(... ) Nos países nórdicos, no Canadá e na
pequena, mas muito ativa eticamente, Costa Ricq
está comprovado que práticas éticas fazem bem à
economia, geram maior expectativa de vida e criam
coesão social. Segundo o economista argentino Kliksberg, o círculo perverso da iniquidade só será rompídc
quando enxergarmos a pobreza como uma violação
dos direitos humanos, contra a qual é preciso lutar
diariamente. (Entrevista de Bernardo Kfiksberg a Carta
Capital, 12/51207 O, com adaptações).
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191. {Procurador do Município- Prefeitura Boa
Vista- RR/201 O- CESPE) O uso da flexào de masculino em "comprovado" respeita as regras de concordância da norma culta porque está subentendida a
palavra país antes de "Costa Rica".
( ) Certo

( ) Errado

Errado - O sujeito de comprovado é oracional
(possui verbo= oração subordinada substantiva subjetiva): que práticas éticas fazem bem à economia. O
motivo mencionado está incorreto.

@

3)

permanecer no singular.
Quanto à concordância nominal citada, retirando o verbo,a pesquisa passa a exercer função de
sujeito e assim manda na concordância.
Cuidado! Se o substantivo não está seguido de
artigo, o adjetivo deve ficar no masculino: É necessário pesquisa.lnserindo o artigo feminino, teríamos: É
necessária a pesquisa.
@

Considerando a organização das ideias e
estruturas linguísticas do trP.cho, julgue o
seguinte item.

A capacidade de inovação depende da pesquisa, da
geração de conhecimento. t neceuárig investir em pesquisa para devolver resultados satisfatórios à sociedade.
No entanto, os resultados desse tipo de investimento
não são necessariamente recursos financeiros ou valores
econômicos, podem ser também a qualidade de vida com
justiça social. (Luís Afonso Bermúdez, O fermento tecnológico. In: Darcy. Revista de jornalismo científico e cultural
da Universidade de Brasília, novembro e dezembro de
2009, p, 37, com adaptações).

Subjetiva porque é o sujeito da oração principal.

Sempre que o sujeito fororaciona!, o verbo deve

Considerando a organização das ideias e
estruturas linguísticas do trecho, julgue o
seguinte item.
Inovar é recriar de modo a agregar valor e incrementar a eficiência, a produtividade e a competftividade nos processos gerenciais e nos produtos e serviços das organizações. Ou seja, f o fermento do crescimento económico e social de um país. (... ) (Luís
Afonso Bermúdez, O fermento tecnológico. In: Darcy.
Revista de jornalismo cientifico e cultural da Universidade de Brasília, novembro e dezembro de 2009, p, 37,
com adaptações).

193. (CESPE - Analista Processual - MPU/2010)
A forma verbal "é" (segundo período) está
flexionada no singular porque, na oração em
que ocorre, subentende-se "Inovar" (1.1) como
sujeito.

192. (CESPE - Analista Processual - MPU/2010)
O emprego do adjetivo "necessário", no masculino,
estabelece a concordância com a oração que a ele se
segue; por isso, a retirada de "investir em" manteria
a coerência textual, mas exigiria a concordância de
"necessário" com "pesquisa".
( } Certo

( ) Errado

( ) Certo

{ ) Errado

Certo - Ocorre paralelismo sintático e o verbo
investir é o sujeito.
Inovar é recriar. É o fermento do crescimento
econômico.

Considerando a organização das ideias e
estruturas linguísticas do trecho, julgue o
__,. . seguinte item.

®

Resposta correta: (Certo)
O Nota da autora: Questão de concordância e
período composto.
•

O que é necessário?= oração principal; investir em pesquisa = oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo (nomeada também de sujeito oracional. por possuir
verbo); para devolver resultados satisfatórios
à sociedade = oração subordinada adverbial
final.

1)

Oração principal não possui conjunção ou pronome relativo;

2) Oração subordinada substantiva porque se pode
encaixar o pronome demonstrativo catafórico
isto (é necessário isto);

(... ) Assim, distintas teorias políticas e econômicas, fundadas em diferentes ideologias do humano,
enfatizam um aspecto ou outro dessa dualidade, seja
reclamando uma subordinação dos interesses indi·
viduais aos interesses sociais, ou, ao contrário, afastando o ser humano da unidade de sua experiência
cotidiana. Além disso, cada uma dqs ideoloqiçs em
que se fundamentam essas teorias políticas e econômicas constitui uma visão dos fenômenos sociais e
individuais que pretende firmar-se em uma descrição
verdadeira da natureza biológica, psicológica ou espi·
ritual do humano. (Humberto Maturana. Biologia do
fenômeno social: a ontologia da realidade, Miriam
Graciano (TradJ, Belo Horizonte: UFMG, 2002, p, 195,
com adaptações).
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194. {CESPE - Analista Processual - MPU/2010)
No último período, na concordância com "cada uma
das ideologias", a flexão de plural em "fundamentam" reforça a ideia de pluralidade de "ideologias";

mas estaria gramaticalmente correto e textualmente
coerente enfatizar "cada uma", empregando-se o
referido verbo no singular.
( ) Certo

( ) Errado

195. {CESPE- Analista Processual- MPU/2010) O
uso da forma verbal "se trata", no singular, atende às
regras de concordância com o termo "um corte epistemológico" e seriam mantidas a coerência entre os
argumentos e a correção gramatical do texto se fosse
usado o termo no plural, cortes epistemológicos,
desde que o verbo fosse flexionado no plural: se tra.
tam. ERRADO
( ) Certo

( ) Errado

Errado.

O Nota da autora: Questão de concordância e
análise sintática.
.,

Encontremos o sujeito de fundamentam. Peguinha: o verbo está acompanhado do se. Em pri-

meiro lugar, deve-se classificar o verbo para
saber se há sujeito: quem fundamenta, fundamenta algo (verbo transitivo direto + se) "" voz

passiva sintética e possui sujeito.

Façamos a transposição para a voz passiva analítica: essas teorias econômicas e políticas são fundamentadas. Concluímos que a flexão de plural em
fundamentam não reforça a ideia de pluralidade de
ideologias (adjunto adverbial de lugar: fundamentam-se onde?)

... Dica:
~

Precisa-se de livros --? V.T.I. (quem precisa, precisa de algo) = o se é índice de indeterminaçào
do sujeito e de livros possui função de objeto
indireto.

~

Entregaram-se os livros aos sorteados -} V.T.0.1.
(quem entrega, entrega algoª alguém)"" o se é
pronome apassivador porque a voz verbal é passiva sintética (verbo transitivo direto ou verbo
transitivo direto e indireto+ se indicam tal voz).
Faça sempre a transposição para se certificar: Os
livros foram entregues aos sorteados.
Livros-} sujeito; aos sorteados-} objeto indireto.

® Atenção! A respeito da organização das
estruturas linguisticas e das ideias do trecho,
julgue o item a seguir.
As diferenças de classes vão ser estabelecidas em
dois nívgis oo/argç: classe privilegiada e classe não
privilegiada. Nessa dicotomia, um leitor crítico vai perceber que se trata de um corte epistemológico na
medida em que fica óbvio que classificar por extremos
não reflete o complexidade de classes da sociedade
brasileira, apesar de indicar os picos. (... ) (Dina Maria
Martins Ferreira. Não pense, veja. São Paulo: Fapesp&Annablume, p. 62, com adaptações).

Errado - Opa! Verbo transitivo indireto + se =
sujeito indeterminado. A expressão de um corte
epistemológico possui função de objeto indireto e
em nada implica se está no singular ou plural.

@

Atenção! A respeito da organização das
estruturas linguísticas e das ideias do trecho,
julgue o item a seguir.
(.. .) O movimento da vida passa a ser uma efervescência constante e as mudanças a ocorrer em ritmo
quase esquizofrênico, determinando os valores fugidios de uma ordem temporal marcada pela efemeridade. Como tentativas de acompanhar essa velocidade vertiginosa que marca o processo de constituição da sociedade hipermoderna, surae a flexibilidade
do mundo do trabalho e a fluidez das relações interpessoais. (... ) (Renato Nunes Bittencourt. Consumo
para o vazio existencial. In: Filosofia, ano V, n, 48, p,
46-8, com adaptações).

196. (CESPE - Analista Processual - MPU/2010)
A forma verbal "surge" está flexionada no singular
porque estabelece relação de concordância com o
conjunto das ideias que compõem a oração anterior.
( ) Certo

( ) Errado

Errado- Muito cuidado! Se o verbo está anteposto ao sujeito composto, pode concordar apenas
com o primeiro núcleo: surge a flexibilidade. Estaria gramatlcalmente correto também se assim fosse
usado: surgem a flexibilidade do mundo do trabalho
e a fluidez das relações interpessoais.

Trecho para a questão.
A declaração, marcadamente humanista e sociopolítica, não imaginou o neolibera!ismo deste fim de
século, com sua "des-historicização" do tempo, com
sua despolitização da vida, com seu messianismo
consumista, com a entronização da economia de
mercado como uma "fatalidade" natural, irreversível,
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fora da qual não há possibilidades, com um laissez
faire que significa exclusão.

199. (Delegado de Polícia- AC/2008- CESPE} As
palavras "singular" e "dramática" qualificam, respec+
tivamente, os substantivos udecisão" e "dimensão".

197. (UNBICESPE - Analista Judiciário - Área
Judiciária - TRT 2P Regi.ão/2010) Atenderia à
norma gramatical a substituição da forma verbal "há"
por existem.

( ) Certo

( ) Errado

Certo - Verbo haver no sentido de existir ou
ocorrer é impessoal e invariável, ou seja, não possui
sujeito (classificado como verbo transitivo direto) e
não admite plural.

®

( ) Certo

Certo - O adjetivo singular (invariável em
gênero) retoma e qualifica o substantivo decisão e
concorda com ele em número; o adjetivo dramática
recai sobre o substantivo dimensão, qualificando-o,
e com ele concorda em número e gênero.

1

200. (Delegado de Polícia - AC/ 2008 - CESPE) A
correção gramatical do texto seria mantida se a palavra "bastante" fosse flexionada no plural, para concordar com o substantivo "critérios".

Com referência às ideias e às estruturas linguísticas do texto, julgue o item a seguir.
Hoje o sistema isola, atomiza o indivíduo. Por isso
seria importante pensar as novas formas de comunicação. Mas o sistema também nega o indivíduo. No
economia, por exemplo, mudam-se os valores de uso
concreto e qualitativo para os valores de troca geral e
quantitativa. Na filosofia aparece o sujeito geral, não
o indivíduo. (Miroslav Mi/ovic. Comunidade da diferença. Relume Dumará, p. 131-2, com adaptações).

198. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária - STF/2008) Preservando-se a correção gramatical do texto, bem como sua coerência argumentativa, a forma verbal "mudam-se" poderia ser empregada também no singular.
( ) Certo

( ) Errado

Certo- Stm, poderia ser empregada a forma no
singular: "muda-se o valor de uso concreto ... "

® Atenção! A respeito da organização das

estruturas linguísticas e das ideias do trecho,
julgue os itens a seguir.
Uma decisao singular de um juiz da Vara de Execuções Criminais de Tupã, pequena cidade a 534 km
da cidade de São Paulo, impondo critérios bastante
rígidos para que os estabelecimentos penais da região
possam receber novos presos, confirma a dramática
dimensão âa crise do sistema prisional. A sentença
determina, entre outras medidas, que as penitenciárias somente acolham presos que residam em um raio
de 200 km. ()(Estado de S. Paulo, 13/1/2008, p. A3,
com adaptações)

( ) Errado

( ) Certo

( ) Errado

Errado - l. Adjetivo = que basta, suficiente; 2.
Pronome Indefinido "" muito, numeroso; 3. Advérbio = em quantidade suficiente. No texto, bastante
está funcionando como advérbio do adjetivo rígidos;
nesse caso, fica invariável, não podendo ser flexionado no plural. Isso prejudiCaria a correção gramatical do texto.
Nota: bastante é variável em número quando
funciona como adjetivo modificando um substantivo: Ex. Temos alunos bastantes para formar o
curso= suficientes.

® Atenção! A respeito da organização das

',

\

I
lI

estruturas linguísticas e das ideias do trecho,
julgue o item a seguir.

I

() Agora, ao vé-lo assim, suado e nervosa,
mudando de lugar o tempo todo e murmurando palavras que me escapavam~ temiq que me abordasse para
conversar sobre o filho. Não parecia estar no iate, e sim
em sua casa, em Manaus: sentado, pernas e pés juntos, tronco ereta, a cabeça oscilando, como se fizesse
um não em câmera lenta. Despertava como quem
leva um susto, ia lavar o rosto e retomava sua ronda,
que me deixava mareado. Eu esperava o fim da tarde
com ansiedade,' mal escurecia, entrava no camarote
para ler, mas ficava pensando nos dois: Mundo e seu
pai. Quando não conseguia dormir, subia ao convés
e vía o vulto sentado na popa, o focinho de Fogo no
colo; Jano não se voltava. (Milton Hatoum. Cinzas do
Norte. São Paulo: Companhia da Letras, 2005, p. 86-7).

,,•

{Delegado de Polícia - AC/ 2008 - CESPE)
A forma verbal utemia" concorda com o sujeito de

201,

l
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terceira pessoa do singular ele, que foi omitido pelo
narrador.

Errado - A forma verbal temia concorda com
o sujeito de primelra pessoa do singular eu que ~:>i
1
omitido pelo narrador (sujeito simples elíptico).

Errado- Em não há fronteiras, a forma verbal há
esta no singular, porque o verbo haver, no sentido de
existir, concorda no singular; se substituído pelô"verbo
existir deverá vir no plural: não existem fronteiras. Na
segunda ocorrência, a substituição de há pela forma
verbal existe deve vir no singular: não existe exterioridade.

® Atenção! A questão refere-se ao trecho

204. (CESPE- Analista Judiciário- AreaJudiciária
- STF/2008) Preservando-se a correção gramatical

{ ) Certo

( } Errado

abaixo.
EM BUSCA DO TEMPO (LIVRE) PERDIDO

(. . .) Em todo o mundo, uma série de organizações tem buscado colocar a red'Jçáo e a flexibilização do horário de trabalho e o aumento do período
de férias na pauta política de seus países. UNos Estados
16 Unidos, temos as menores férias do mundo indus-

trializado: 8, 1 dias depois de um ano de trabalho e 1O
dias depois de três anos'; acrescenta Robinson. Galileu,
out./2005, com adaptações}.
202. (CESPE - Analista do Seguro Social 2008 -

INSS/ 2008) Dada a organização das estruturas
linguístícas do trecho, o verbo ter, em "tem buscado", pode ser empregado também no plural
(têm), sem que a coerência nem a correçáo gramatical do texto fiquem prejudicadas.

( ) Certo

( ) Errado

Certo- O sujeito é uma série de organizações.
Concordando com série, temos: tem buscado ou
busca; concordando com organizações, temos têm
buscado ou buscam. As duas concordâncias são possíveis.

® Atenção! A respeito da organização das
estruturas linguísticas e das ideias do texto,
julgue o item a seguir.
Na sociedade moderna, ao inverso das anteriores,
não há fronteiras, não M exterioridade. Todos os conflitos são resolvidos ou são passíveis de soluções internas. Com 4 o surgimento do espaço da igualdade e do
Estado-nação, foram implementados mecanismos
internos de resolução de conflitos. () (Efimar Pinheiro
do NascimenJo. In: No meio da rua- nômades, excluídos e viradores. Mareei Bursztyn (Org.). Rio de Janeiro:
Garamond, 2000,p. 122-3, com adaptações).

203. (Delegado de Polícia- TO/ 2008 - CESPE) A
forma verbal "há", nas duas ocorrências, poderia ser
corretamente substituída pela forma existe.
( ) Certo

( ) Errado

do texto, bem como sua coerência argumentativa,
a forma verbal "mudam-se" poderia ser empregada
também no singular.
) Certo

( ) Errado

Certo- Sim, poderia ser empregada a forma no
singular: "muda-se o valor de uso concreto .

® Julgue o seguinte item, a respeito da organização das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho.
Aceitar que somos indeterminados naturalmente, que seremos lapidados pela educação e pela
cultura, que disso decorrem diferenças relevantes e
irredutíveis aos genes é muito difícil. Significa~
till!J1.Q.l que há algo muito precário na condição
humana. Parte pelo menos dessa precariedade ou
indeterminação alguns chamarão liberdade. Porém
nem mesmo a liberdade é tão valorizada quanto se
imagina. Ela implica responsabilidades.( ... ) (Roberto
Janine Ribeiro. A cultura ameaçada pela natureza.
Pesquisa Fapesp Especial, p. 40, com adaptações).

205. (CESPE- Analista Judiciário - Ârea Judiciá~
ria- STF/2008) A substituição de primeira pessoa do
plural em "aceitarmos" pela forma correspondente
não flexionada, aceitar, manteria coerente a argu·
mentação, mas provocaria incorreçào gramatical.
( ) Certo

( ) Errado

Errado - Não manteria coerente a argumentação e não provocaria incorreção gramaticaL

® Julgue o seguinte item, a respeito da organização das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho.
(... ) Não há, entretanto, sociedade organizada
sem formas de exercício de poder. A questão, portanto, deve ser: como e em nome de quem este poder
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se exerce? (Danilo Marcondes. Filosofia, linguagem e
comunicação. São Paulo: Cortez, 2000, p. 141·8, com
adaptações).

206. (CESPE - Analista Judiciário - Área Judiciária- STJ/2008) A flexão de plural em "formas" indica
que, se em lugar do verbo impessoaL em "Não há", for
empregado o verbo existir, serão preservadas a coerência textual e a correção gramatical com a forma
existem.
{ ) Certo

{ ) Errado

de plural da forma verbal "produzem" é exigida pelo
termo "economia e finanças".
( ) Certo

Errado- A flexão de plural é exigida pelos
mos "o argumento(... )" e "a pretensão(... )~.

(. .. )Os mercados não são perfeitos. São, isto, sim,
poderosos instrumentos de coordenação econômica
em busca permanente de eficiência. Mas são também
o espelho de nossos humores, refletindo nossa falibilidade nas avaliações.(.. .) (Paulo Guedes. Os mercados
sóo demasiado humanos. In: Época, 21/7/2008, com
adaptações).

Julgue o seguinte item, a respeito da organização das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho.
(... ) Mas !J.Q também outra complexidade que
provém da existência de fenômenos aleatórios (que
nóo podem ser determinados e que, empiricamente,
agregam incerteza ao pensamento) (. . .) (Edgard
Morin. Epistemologia da complexidade. In: Dora Fried
Schnitman(Org.). Novos paradigmas, cultura e subjetividade. Porto Alegre: Artmed, 1996, p, 274, com adaptações).

ter~

® Julgue o seguinte item, a respeito da organização das estruturas linguístkas e das ideias
do trecho.

Errado- "não há" refere-se à sociedade e não a
"formas".

®

{ ) Errado

209. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária - STJ/2008) O termo "o espelho" permite que o
verbo ser, nessa oração, seja flexionado também no
singular: Mas é também o espelho.
( ) Certo

( ) Errado

Errado - "são também .. " concorda com "os
mercados ... " e"... poderosos instrumentos ...".

207. (CESPE -Analista Judiciário- Área Judiciária- STJ/2008) O sentido impessoal do verbo haver

permite que a afirmação generalizada "Mas há também outra complexidade que provém// seja substituída por uma frase nominal no plural: Mas também
outras necessidades provém.
( ) Certo

® Trecho para a próxima questão.
(... ) Tudo indica que mais de 70% do trabalho
no futuro vão requerer a combinação de uma sólida
educação geral com conhecimentos específicos; (... )
Revista do Pro vão, n. c 4, 1999, p. 73, adaptado).

{ ) Errado

Errado- Afirmação absurda: o verbo haver não
generaliza. Erro gramatical: provêm.

210. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária - TST/2008) O emprego da flexão de plural em
"vão" respeita as regras de concordância com "mais
de 70% do trabalho".

( ) Certo

® Julgue o seguinte item, a respeito da organização das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho.
(.. .) O argumento da suposta infalibilidade dos
mercados em bases científicas e a pretensóo de transformar economia e finanças em ciências exatas 12IQ:
dY.l!ml uma perigosa mistificação: (.. .) (Paulo Guedes. Os mercados são demasiado humanos. In: Época,
21/712008, com adaptações).

208. (CESPE -Analista Judiciário- Área Judidá~
ria- STJ/2008) No trecho acima transcrito, a flexão

( ) Errado

Certo-Concorda com o numeral:"70" exige plural.

®

Trecho para a próxima questão.
Preferimos, a grande maioria, fazer o que temos
em comum com os outros animais: comer, dormir,
descansar, acasalar. (Emir Sader. Trabalhemos menos,
trabalhemos todos. In: Correio Brazifiense, 18/11/2007,
com adaptações).
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--------·---211. (CESPE- Analista Judiciário -Área Judiciária- TST/2008) As substituições de "Preferimos" por

Prefere e de "temos" por tem preservam a correção
gramatical do texto, mas enfraquecem a argumentação de que é a maioria de nós "homens" que prefere
"comer, dormir, descansar, acasalar".
( ) Certo

( ) Errado

Certo - As substituições preservam a correção
gramatical (prefere, a grande maioria, fazer o que

tem ... ), mas afetam o estilo da escrita; além do que
"a ... maioria" constitui aposto e antes está oculto

um "nós".
®
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Pimenta. Internet: ambienteacreano.b/ogspot.com,
com adaptações).

----------

213. {Procurador do Município - Prefeitura
Rio Branco - AC/2007 - CESPE) O termo "manipulada" está no feminino singular para concordar
com "alteridade".

Certo - O adjetivo manipulado concorda em
gênero e número com o substantivo singular, feminino alteridade. Ocorre paralelismo:
A alteridade é o espelho invertido do ocidente e

é manipulada conforme os interesses em jogo.

Atenção! A respeito da organização das
estruturas língufsticas e das ideias do trecho,
julgue o item a seguir.
A semelhança do Brasil, o Acre compõe-se de
uma grande diversidade de povos indígenas, cujas
situações frente à sociedade nacional também
são muito variadas. Enquanto a grande maioria
dos grupos se encontra em contato permanente
ou regular com o população regional (mestiça ou
branca), alguns ainda são classificados pelo órgão
indigenista como "isolados~ (.. .) (José Pimenta.
Internet: ombienteacreano.blogspot.com, com
adaptações).

212. (Procurador do Município - Prefeitura Rio
Branco- AC/2007- CESPE) A forma verbal"encontra"
está no singular para concordar com "a grande maioria".
( ) Certo

{ ) Errado

214. (CESPE- Defensor Público- DPU/2004) Mantêm-se a coerência textual e a correção gramatical ao
se substituír"Trata-se de nosso patrimônio linguístico"
por"Tratam-se de nossas línguas e idiomas nacionais."

Errado- Com a substituição proposta, a correção gramatical fica prejudicada, uma vez que dentre as diversas funções exercidas pelo "se", há duas
de particular interesse para a concordância verbal:
quando é índice de indeterminação do sujeito;
quando é partícula apassivadora.
Quando índice de indeterminação do sujeito,
o se acompanha os verbos intransitivos, transitivos
indiretos e de ligação, que obrigatoriamente são
conjugados na terceira pessoa do singular. Exemplos: Trata-se de nosso direito. Trata-se de nossos
direitos e obrigações. (VTI = quem trata, trata de
alguma coisa).

Certo- A grande maioria dos grupos se encontra Em construções de maioria ou minoria+ substantivo plural, a concordância do verbo admite singular
ou plural (concordando com o substantivo).

Quando pronome apassivador, o se acompanha
verbos transitivos diretos e indiretos na formação da
voz passiva sintética. Nesse caso, o verbo deve concordar com o sujeito da oração. Exemplos: Vende-se
casa. Vendem-se casas. (VTD =quem vende, vende
algo}.

® Atenção! A respeito da organização das
estruturas linguísticas e das ide ias do trecho,
julgue os itens a seguir.

® Atenção! A respeito da organização do texto

(.. .) Símbolo de riqueza e miséria, de medo e
esperanças, de sonhos e pesadelos, de futuro e passado, de inferno e paraíso. A afteddade é o espelho
invertido do ocidente e é maniou/qda conforme os
interesses em jogo. Essas imagens contraditórias
acompanharam e informaram a conquista da América e o encontro com as populações indígenas. Além
de legitimarem a ocupação e a exploração econbmico, os mitos também serviram para sustentar os
interesses políticos e ideológicos da Europa. (José

abaixo, julgue a questão.

[... ]sejam quais forem as drcunstâncfos -, um
manto de trevas acaba por cobrir a vida social, uma
vez que o debate possfvel torna-se, por natureza, falso.
(Milton Santos. O intelectual anõnimo.ln: Correio Braziliense, 3/6!2001,p. 14, comadaptaçõe5).
215. (CESPE - Defensor Público - OPU/ 2001) A
substituição da expressão "as circunstâncias" por ~o
motivo" leva, obrigatoriamente, à substituição de
~sejam quais forem" por "seja qual for".

I

!
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I
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I
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Certo - Sim, a expressão sejam quais forem

O que não deixa dúvidas? O relato dos negros
brasileiros"" sujeito.

está no plural, pois retoma a expressão anterior "as
circunstâncias" que também está no plural. Sendo
assim, por uma questão de concordância verbo-nominal, ao substituir a expressão no plural por uma
expressão no singular "o motivo", o termo que a
retoma também deverá estar no singular "seja qual
for". Veja: sejam quais forem {o quê?) as circunstâncias; seja qual for (o quê?) o motivo.

Alternativa"a"- O que jogou luz sobre uma discussão? A repercussão sobre o tratamento ofensivo
dispensado a um menino negro de 7 anos"" sujeito.

2.3.UEL

Alternativa "e"- O que não enfrenta conflitos
raciais? Um país= sujeito.
Trechos para a questão.

A repercussão sobre o tratamento ofensivo dispensado a um menino negro de 7 anos que acompanhava os pais adotivos em uma concessionária de carros importados no Rio de Janeiro, há algumas semanas, jogou luz sobre uma discussão que permeio a história do Brasil: afinal, somos um país racista?
Apesar de não haver preconceito assumido, o
relato dos negros brasifeiros que denunciam olhares tortos, desconfiança, apelidos maldosos e tratamento "diferenciado" em lojas, consultórios, bancos
ou supermercados não deixa dúvidas de que são discriminados em função do tom da pele. Estatísticas
como as divulgadas pelo Mapa da Violência 2012,
que detectou 75% de negros entre os jovens vitimados
por homicídios no Brasil em 2010; totalizando 34.983
mortes, chamam a atenção em um país que aparentemente não enfrenta conflitos raciais.(...)
(Adaptado de: AVANS/NI, C. Preconceito velado,
mas devastador. Folha de Londrina. 3 fev. 2013, p.9.)

216. (UEL- Qelegado de Polícia- PR/2013) Quanto
à concordância, a forma verbal
(A) "jogou", no 1" parágrafo, concorda com "trata-

mento".
(8) "denunciam", no 2" parágrafo, concorda com

Alternativa "b"- Quem denunciam olhares tortos? Os negros brasileiros"" sujeito.
I

Altlernativa "d" - O que chamam a atenção?
Estatísticas como as divulgadas pelo Mapa da Violência 2012"" sujeito.

2.4. FUNRIO
217. (FUNRIO - Analista do Seguro Social INSS/2013) "A língua é viva, eu sei, mas sujeita a vírus
que. de repente, atacam a TV, a internet e a imprensa,
contaminam milhões, e as pessoas começam a achar
que foi sempre assim que se falou ou se deve falar."
(Ruy Castro. Folha de S. Paulo, 27/06/2012)
Assinale a assertiva correta sobre o emprego, no
texto, da flexão de número da palavra "vírus":
{A) esta é uma palavra que só se emprega no plural,

tal como ocorre com "bodas" e "óculos".
(8} está empregada no singular, como se pode

depreender do uso do artigo definido que a precede.
(C} está empregada no plural, como se percebe pela

flexão da forma verbal de "atacar".
(D) foi empregada no singular por ter-se originado
do Latim.
(E) exemplificao emprego de uma palavra que preserva integralmente a grafia latina.

Alternativa correta": letra "c"
Sintaxe: concordância aplicada ao texto.

parágrafo, concorda com "mor-

A língua é sujeita a vírus que atacam a TV = o
que atacam? Os vírus atacam. O verbo concorda com
o sujeito e se o verbo está no plural, sabe-se que o
sujeito também está.

(E) "enfrenta", no 2" parágrafo, concorda com "atenção".

Opção de o vocábulo vírus estar no singular:
A língua é sujeita a vírus que ataca a TV = o que
ataca? O vírus.

"olhares".
(C) Ndeixa", no 2" parágrafo, concorda com "relato''.

-(D) ''chamam", no
tes".

r

Observação: vocábulo inalterado quanto ao
número {singular e plural).

Alternativa correta: letra "c"
Nota das autoras: Faça, sempre, a pergunta o
quê? (para coisa) ou quem? (para pessoa} ao verbo.

Alternativa "a" - Pode ser empregada, também, no singular. Nos casos citados, não é admitido
o artigo singular: as bodas, os óculos.

~-:
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Alternativa "b"- Opa! Se é sujeita, é sujeita á
algo. Trata-se de uma preposição exigida pelo adjetivo sujeita.
Alternativa "d" - Certamente a alternativa foi
para confundir o candidato. Espero, sinceramente,
que não tenha cafdo no peguinha da banca.

•••

Alternativa "e" - A concordância mencionada
no enunciado não se relaciona com a origem da pala-

vra, mas sim com o verbo plural.

2.5.MPE
Texto para as questões.
O texto constitucional de 1824 estabeleceu os fundameÍltos da organização do Estado monárquico e da
nação durante o Império, mas, ao mesmo tempo, foi

alvo de variadas interpretações. Resultado das intensas lutas políticas que envolveram o movimento de

Independência dois anos antes, o documento provocou inúmeras reações -na imprensa e entre os políticos- pelos princípios ali adotados e por ter sido outorgado por D. Pedro I, o que lhe valeu a denominação de
Carta Constitucional, e não ConstituiçOo.
A Carta foi redigida por um pequeno grupo de
pessoas escolhidas a dedo por D. Pedro f: políticos
de algumas das principais famílias de proprietários e
negociantes, que desde a época de O. João VI ocupavam lugares importantes na administração pública
e que tinham atuado na Assemb/eia Constituinte. Na
visão de membros de agremiações republicanas formadas no Brasil a partir de 1870, a Carta de 1824 era
expressão do absolutismo de D. Pedro, manifestação
cabal de que a Independência não trouxera mudanças
substanciais nas relações de poder coloniais. Era um
sinal do passado, da permanência da dinastia dos Bragança, das práticas despóticas herdadas da colonização portuguesa.
Por outro lado, eminentes figuras públicas interpretavam a Carta como equivalente a Constituições
monárquicas da época, ou até mesmo mais perfeita
do que outras. Segundo esta visão, o poder moderador não só era adequado aos princípios dos governos representativos, como também possibilitava um
equilíbrio entre o Executivo e o Parlamento, permitindo que o arbítrio da Coroa garantisse a centralização político-administrativa e a alternância de grupos
no poder.
Foi o pensador Benjamin Constant um dos que
mais discutiram a teoria de um "quarto podern a ser
exercido pelo rei, que se colocaria acima de arranjos político-partidários, definindo-se como esfera
~neutra~ Constant afirmava ainda que o Parlamento
não podia concentrar em suas mãos a soberania e o

poder decisórios, sob pena de substituir-se o despotismo de um pelo de muitos. Ao mesmo tempo, criticava o absolutismo monárquico, defendendo conquistas da Revolução, como a garantia de direitos,
especialmente as liberdades individuais. Buscando
um meio-termo, defendia repartir a soberania do
Estado entre quatro poderes: o Legislativo! composto
1
t por uma câmara eleita e outra vitalícia; o Judiciório,
composto por magistrados e JUÍzes vitalícios; o Executivo, representado pelo governante, mas exercido por
ministros responsáveis perante a nação, e um quarto
poder, que preservava a majestade e a capacidade do
rei de governar.
A finalidade do quarto poder seria manter o funcionamento dos demais, impedindo choques de atribuições, bem como o comprometim;:nto da atuação do governo e do Estado em razão de conflitos de
autoridade. Seria uma espécie de guardião dos interesses nacionais e dos cidadãos, agindo em todas
as ocasiões em que ministros, parlamentares e juízes ultrapassassem seus respectivos campos de ação.
Colocando o governante na condição de representante perpétuo do povo, Constant julgava-o capaz de
atuar como poder Hconservador; pois deveria garantir o curso da administração e das políticas públicas,
e como "moderador~ já que seria um freio a controlar
os limites dos outros poderes. Mas havia uma condição essencial: Constant alertava para a diferença e a
separação que deveriam existir entre o poder uneutro~ ou ~real" e o poder executivo ou ministerial. Ainda
que os ministros fossem nomeados pelo rei, não deveria haver sobreposição ou ingerência de uma esfera
de poder na outra. Somente assim o rei poderia agir
como força reguladora e preservadora do equillbrio
político sem ser agente de violência.
Entretanto, como o Imperador também era o
chefe do Poder Executivo, ainda que este fosse exercido pelos ministros, o documento não explicitava
com todas as letras um dos pontos-chave da teoria
de Constant, o da separação entre poder real e poder
ministerial, e criava propositalmente ambiguidades
sobre a esfera de atuação efetiva do monarca.
Logo surgiram divergentes interpretações em
torno da Carta. Elas podem ser entendidas como
manifestações de projetos distintos do Império, de
possibilidades históricas abertas com a Independência, em curso na primeira metade do século XIX. Foram
marcadas por conflitos nos quais ora o Estado se
sobrepunha à nação, o que foi feito com a outorga da
Carta de 1824, ora a nação enfrentava o Estado, como
no momento da Abdicação, quando dentro e fora do
Parlamento a sociedade cobrou de D. Pedro as liberdades prometidas com a Independência.
A partir de meados do século XIX, esse embate
assumiu outros contornos, alimentado pela polêmica
entre o princípio de que "O rei reina e não governa~
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1.

escolhidas por escolhido.

2.

discutiram por discutiu.

defendido por liberais, como Teófilo Ottoni, e o pressuposto de que o rei não só reina, mas governa e administra, defendido por conservadores, como o Visconde
de Uruguai. Esta discussão manteve-se acesa até o
final do fmpério e foi argumenta poderoso usado
pelos republicanos contra o regime monárquico.

3. surgiram por surgiu.

Adaptado de: OLIVEIRA, C. H. de 5. Confronto de
poderes. Disponível em:

(B) Apenas 2.

<http://www.revistadehistoria.com.br!secao/
artigos-revista/confronto-de-poderes>. Acesso em: 08
de julho de 2014.

Quais estão corretas?
(A) Apenas 1.

(C) Apenas 3.

(O) Apenas 1 e 2.
(E) Apenas 2 e 3.

218. (MPE-MS - Promotor de Justiça - MS/2014)
Considere as seguintes afirmações.
1-

O vocábulo nação forma plural com acréscimo
de -s, como acontece com guardião.

!! - O vocábulo político-partidários é um composto
formado por dois adjetivos, por essa razão, para
expressar plural, apenas o último elemento
recebe acréscimo de -s.
!!I- O vocábulo pontos-chave poderia ser substituído
por pontos-chaves.
Quais estão corretas?

IA) Apenas I.

Alternativa correta: letra "d"
1. Certo: um pequeno grupo de pessoas escolhidas {concordando com ~pessoas"), ou um pequeno
grupo de pessoas escolhido {concordando com
~grupo"). Eliminadas B, C e E.
2. Certo: um dos que mais discutiram (concordando com o pronome demonstrativo "os" em dos
que, ou um dos que mais discutiu (concordando com
o pronome relativo "que"= singular). Eliminada A.
3. Errado: Divergentes interpretações (sujeito
plural) surgiram.

(B) Apenas 11.
(C) Apenas li!.
(0) Apenas 11 e 111.

(E) !,!lelll.

Alternativa correta: letra "d"
L Errado. Nação= nações; guardião= guardiães.
Eliminadas A e E.
11. Certo. t adjetivo por qualificar "arranjos".
Regra do adjetivo composto: Apenas o último elemento concorda com o substantivo a que se refere;
os demais ficam na forma masculina, singular. Eliminada C.
111. Certo. Há duas opções de pluralização: 1. O
Segundo elemento indica tipo, finalidade= singular:
pontos-chaves; 2. São dois substantivos= os dois elementos variam: pontos-chaves. Eliminada B.

® Com relação aos aspectos linguísticos do
texto abaixo, analise a questão.
.. terminado o prazo de 90 dias, você entra com
uma liminar na justiça, anexando laudos de engenheiros para provar que cumpriu as normas de segurança" (Revista Stiperinteressante, março/2013, Edição316,p.24)

220. (MPE- SC -Promotor de Justiça - SC/2013)
Seguindo-se as orientações gramaticais relativas à
concordância nominal e os parâmetros de coerência, se a estrutura linguística "anexando laudos" fosse
substituída pela expressão em anexos laudos não
haveria prejuízo de sentido e nem gramatical ao texto.
( ) Certo

{ ) Errado

Errado- sim, essa alteração estaria gramaticalmente incorreta. Veja o porquê:

Observação: há discordância entre gramáticos e
linguistas e por isso as duas formas são consideradas
corretas.

Anexo= adjetivo que combina com o substantivo (cartas anexas, documento anexo)

219. (MPE-MS - Promotor de Justiça - MS/2014)

em anexo, documento em anexo)

Considere o enunciado abaixo e as três propostas
para completá-lo. Sem acarretar erro gramatical,
pode-se substituir

Em "Tampouco a doutrina e a jurisprudência traba-

Em anexo= locução adverbial, invariável (cartas

221. (MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2013)

fhista cuidam frequentemente da questão, posto que
trata-se de um tema relativamente isolado e também
em razão de não ser tão comum o fato de o profissional de nfvel singular postular diante da Justiça Especializada do Trabalho~ em relação à concordância

nominal, se a palavra trabalhista for flexionada em
número náo há agressão às normas da língua escrita,
porém pode haver alteração semântica. (Extraído da
Revista Visão Jurídica, número 82. p. 13).
{ ) Certo

( ) Errado

Certo- Em relação à concordância nominal, as
duas construções estariam corretas. Mas, perceba a
alteração semântica (quanto ao sentido) entre elas:
"... a doutrina e a jurisprudência trabalhista cuidam ... ~"" aqui temos a doutrina e a jurisprudência
trabalhista (somente esta última é trabalhista!)

Na tarde de 4a feira será feito os últimos ajustes
nas câmeras e em outros pequenos itens que não ficaram adequados na última montagem.

( ) Certo

Certo- ~Na tarde de 4a feira serão feitos os últimos ajustes ... "= oração na Voz Passiva Analítica (ser
+ participio) o verbo combina com o sujeito. (o que
serão feitos? Os últimos ajustes.)
224. (MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2013)
Na oração ~a grande maioria dos prédios públicos
de São Paulo também não tem alvará" se o verbo
estivesse flexionado na terceira pessoa do plural, a
oração estaria incorreta, visto que, de acordo com
a determinação gramatical, nesse tipo de estrutura
oracional a concordância só pode ser feita com o
termo maioria .

.. a doutrina e a jurisprudência trabalhistas cuidam ...~= aqui, ambas são trabalhistas, tanto a doutrina como a jurisprudência.
222. (MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2013)

Segundo as recomendações do nível formal da língua escrita, quanto à concord!3ncia verbal, quando
houver a expressão mais de um,- o verbo da oração
deverá permanecer no singular, cofno exemplo, Mais
de um criminalista, mais de um interventor, mais de
um jornalista participou do debate sobre o dia internacional da mulher.
( ) Certo

( ) Errado

Errado-Quando o sujeito é formado por expressão que indica quantidade aproximada (cerca de,
mais de, menos de, perto de ...) seguida de numeral
e substantivo, o verbo concorda com o substantivo.
Observe;

( ) Errado

( ) Certo '{ ) Errado

Errado- substantivo coletivo/partitivo (maioria)
+substantivo plural (prédios)"" duas concordâncias.
..

A grande maioria dos prédios não .tê!! alvará.
(concordância singular "maioria")

..

A grande maioria dos prédios não !fu:n alvará.
(concordando com substantivo plural uprédios~)

225. {MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2012)
A língua Portuguesa faz uso de um mecanismo de
concordância- verbal ou nominal- para manter formalmente as relações de determinação ou dependência entre os constituintes da frase. Analise a(s)
afirmativa(s) quanto à concordância entre os constituintes dos sintagmas nominais:
I.

Na frase: "Os policiais prenderam imediatamente
a moça e o rapaz mascarados que tentavam
assaltar a agência bancária~. Ao colocar o adjetivo 'mascarados' no singular, ocorre alteração
de sentido.

fi.

Mais de um atleta estabeleceu novo recorde nas
últimas Olimpíadas.

Está correta a frase; "Espero que Vossa Excelência, com vosso bom entendimento, compreenda
os motivos que me levam a fazer esta acusação."

Atenção! Quando a expressão ~mais de um~ se
associar a verbos que exprimem reciprocidade, o
plural é obrigatório. Exemplo: mais de um colega se

!11. "Foram elas mesmo que solicitaram vistas do
processo." Afrase segue as orientações da norma
culta da língua."

abraçaram ontem. (Abraçaram um ao outro)

!V. Há erro em: ~saber qual necessidades, desejos e
ambições, metas e objetivos de vida ainda são as

Cerca de mil estudantes participaram da palestra.
Perto de quinhentos alunos compareceram à
formatura.

223. (MPE- SC -Promotor de Justiça - SC/2013)
Afrase abaixo não está escrita de acordo com as normas gramaticais da língua-padrão. Para corrigi-la,
basta colocar o verbo~ e o adjetivo fritQ no plural.

melhores armas para uma possível tentativa de
felicidade."
V.

A concordância entre os sintagmas nominais
está correta em "No Direito, utilizamos com fre-
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concoraanc1a
quência argumentos baseado em conceitos e
concepções, até mesmo porque a lei é feita de
signos, cuja significação estão em processo contínuo de ressignificações."

{C) Apenas as assertivas fi I, IV e V estão corretas.
(0) Apenas a assertiva! está correta.

(E) Todas as assertivas estão corretas.

(A} Apenas as assertivas I e 1J estão corretas.
(B} Apenas as assertivas 111, IV e V estão corretas.
(C) Apenas as assertivas IV e V estão corretas.

Alternativa "b": correta
11.

(O) Apenas as assertivas f e IV estão corretas.

(E) Todas as assertivas estão corretas.

IH. "Assegurou o presidente e o treinador ainda

não terem escolhido aquele que se enquadra na
posição de capitão do time." = quem assegura,
assegura algo.

Alternativa "d": correta1.

sim, moça e rapaz mascarados (ambos estão
mascarados) 7: moça e rapaz mascarado {apenas
o rapaz está mascarado)

IV.

~necessidades, desejos e ambições, metas e
objetivos (o pronome relativo deve estar no plural concordando com os substantivos)

Nesta oração o sujeito é elíptico. {ele) assegurou
o quê? Assegurou o presidente e o treinador não
~escolhido ..
Assegurar=
1 Tornar certo, seguro; GARANTIR. [td.: A chuva
assegurou uma boa safra.] [tdi. + a, para: O governo
quer assegurar a paz para seus cidadãos.]

Alternativas "a", "b", "c" e"e"11.

"••• que Vossa Excelência ... com ~ bom enten-

2 Dizer algo com certeza ou com conhecimento
de causa; ASSEVERAR. [td.: O cientista assegura ter
descoberto uma nova vacina.) [tdi. +a, para: ffaté que
me asseguravam que o próprio ordenança do minis·
tro jd estava longe" (Joaquim Manuel de Macedo, A
luneta mágica)]

dimento ... compreenda ..." =embora o pronome
de tratamento Vossa Excelência seja de 2" pessoa, os pronomes e verbos a ele ligados devem
ser conjugados em 3" pessoa.
lU. ".. .foram elas ~" (mesmas = substantivo
feminino plural, concordando como pronome
pessoal "elas)
V.

226. (MPE -.SC- Promotor de Justiça- SC/2012)
Analise as alternativas quanto à Concordância Verbal:

I.

Depois de dado os esclarecimentos solicitados
pelos jornalistas, retirou-se o prefeito com seus
secretários.

IL

Aqui se obedece aos severos regulamentos estabelecidos por lei.

- li I. Assegurou o presidente e o treinador ainda não

terem. escolhido aquele que se enquadra na
posição de capitão do time.
IV. Os Estados Unidos não só desenvolveu a indúst.!"ia, como !ambém incentivou a agricultura.
V.

3 Dar ou adquirir certeza; CERTIFICAR(- SE). [td.: O
juiz assegurou a posse do bem pretendido pelo solicitante.) (tr. +de: O candidato quis assegurar -se de que
havia passado.] (fonte: Dicionário Aulete Digital)

"... argumentos~ em Cl?nceitos ... " (baseados= adjetivo que deve combinar em número
{plural) com o substantivo a que se refere)

"... cuja significação está em processo ..." {verbo
"está" deve ficar no singular combinando com o
sujeito "significação")

Depois de sua indicação, fazem dois meses que
sou leitor assíduo desta coluna do jornal.

"Aqui se obeijece aos severos regulamentos ... "=
quem obed€ce, obedece ª-algo {VTI)

Alternativas "a", "c", "d" e "e":
L

"Depois de dado os esclarecimentos solicitados
pelos jornalistas ..." = o que foram dados? Os
esdarecimento_s: foram dado2_.

O segundo trecho desse mesmo período, possui uma construção que, normalmente, gera dúvidas. Vale a pena analisar: "... , retirou-se o prefeito
com seus secretários."= aqui temos uma concordância verbal correta. Mas, veja que temos duas
opções:
•

quando os núcleos do sujeito são unidos por
"com", o verbo pode ficar no plural. Nesse caso,
os núcleos recebem um mesmo grau de importância e a pai<:J.vra "com" tem sentido muito próximo ao de "e". Veja:

O pai com o fifho montaram o brinquedo.
O prefeito com seus secretários retiraram-se.

nesse mesmo caso, o verbo pode ficar no singu·
lar, se a ideia é enfatizar o primeiro elemento.

(A) Apenas as assertivas I e 11 estão corretas.

O pai com o filho montou o brinquedo.

(B) Apenas as assertivas 11 e 111 estão corretas.

O prefeito com seus secretários retirou-se.
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Atenção! Com o verbo no singular, não se pode
falar em sujeito composto. O sujeito é simples,

uma vez que as expressões "com o filho" e "com os
secretários" são adjuntos adverbiais de companhia.
Na verdade, é como se houvesse uma inversão da
ordem. Veja:

"O pai montou o brinquedo com o fllho."
"O prefeito retirou-se com os secretários."

...•

IV. "Os Estados Unidos não só desenvolveu a indústria, como também incentivou a agricultura." ""'

A presença do artigo manda na concordância.
Muita atenção:

Os Estados Unidos desenvolveram e incentivaram ..
Estados Unidos desenvolveu e incentivou ..

V. ~Depois de sua indicação, fazem dois meses
que sou leitor assíduo desta coluna do jornal."= verbo
fazer (no sentido de tempo) é impessoal, não flexiono.
Fica, portanto, no singular.

"Armatya Sen, Nobel de Economia em 1998,
não é apenas um pensador singular que vem contribuindo para a transformação .. . (quem vem contri~
buindo? Armatya Sen.) O gerúndio cOmposto Tvem
contribuindo) dá a ideia de que a ação teve início
no passado e continua se desenrolando até a atualídade.
0

1

"Qualquer consideração sobre o chamado "bem
humano", incluindo valores [...], foi achatada na
dimensão .. "(o que foi achatada? Qualquer consideração.)
"... todas as dificuldades [ .. ] foram varridas para
baixo da mesa." (o que foram varridas? Todas as dificuldades.)
Alternativas "b", "c", "d" e "e" "" eliminadas
diante da explicação da alternativa "a".
228. {MPE- RS- Promotor de Justiça- RS/2012)
Considere o enunciado abaixo e as três propostas
para completá-lo.

Trecho para a próxima questão.
Armatya Sen, Nobel de Economia em 1998, não
é apenas um pensador singular que. _ _ para a
transformação e expansão das fronteiras de disciplinas supostamente estanques: economia e ética filosófica. Ele é um viajante global em busca da construção
de um mundo melhor.
Qualquer consideração sobre o chamado "bem
humano'; incluindo valores, compromissos e objetivos
não centrados no interesse pessoal,. _ _ na dimensão única da satisfação individual. Eno passo seguinte
a esse radical reducíonismo, ao se interpretar monoliticamente bem-estar como utilidade, a origem uétícau
da economia desapareceu.
Nesse movimento, todas as dificuldades do utifitarismo como ética filosófica _ _ para baixo da
mesa.(Adaptado de: DONXNELLI-MENDES, R. Zero
Hora, 3 de março de 2012, p. 4-5.)

227. (MPE- RS- Promotor de Justiça- RS/2012)
Assinale a alternativa que preenche corretamente, e
de acordo com o sentido do texto, as lacunas.

. .. definida como um tipo de eficiência exclusivamente associada ao comportamento ..
. .. a obra de Sen, como um todo, é um ponto de
partida imorescindívef para quem anseia oor corrigir as injustiças do mundo. (Adaptado de: DONXNELLI-MENDES, R. Zero Hora, 3 de março de 2012, p. 4·5.)

No tocante à regência verbal e nominal, seria
possível, sem prejuízo da correção gramatical e do
significado contextual, substituir:
1)

associada ao I por associada com o.

2)

imprescindível para I por imprescindível a.

3) anseia por /por anseia em.
Quais propostas estão corretas?
(A) Apenas 1.
(B) Apenas2.
(C) Apenas 3.
(D)

Apenas le2.

(E) Apenas 2 e 3.

(A) vem contribuindo -foi achatada -foram varridas
Alternativa "d": correta

(B) tem contribuído- foram achatados- foi varrida
(C} vem contribUindo - foram achatados - foram
varridas

1)

as preposições "a" e "com" (no sentido de relacionar-se a algo} são sinõnimas. O verbo associar é
regido por ambas. (associadas com alguma coisa
ou associadas a alguma cojsa).

2)

as preposições "para" e "a" são sinônimas e, neste
caso, podem ser substituídas uma pela outra,
sem prejuízo gramatical, pois o adjetivo imorescindível é regido por ambas.

(O) tem contribuído- seria achatada- foi varrida
(E) tinha contribuído- foi achatada- será varrida

Alternativa "a": correta -

Concordância
Alternativas "a", "b", "c" e "e":
3)

"ansiar" é um Verbo Transitivo Relativo regido
apE>nas pela preposição "por", não cabendo
a preposição "em" em sua construção. (quem
anseia, anseia por alguma coisa)

, SS7

lll. pseudomédicos = pseudo é um prefixo, portanto invariável.
V.

~consternados= neste caso, bastante é

um advérbio(= muito) e por isso, invariável.

230. (MPE- MS- Promotor de Justiça- MS/2011)
229. {MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2011)

Dadas as afirmativas:

"Analise as proposições abaixo em relação à concordância nominal". (trechos extraídos da Entrevista de

1)

Luciano Fincatti Santoro à Revista Visão Jurídica, no
64, p.lO}.
Na oração "que recebam tratamentos jurídicos
distintos" a concordância nominal está correta
porque, segundo as regras gramaticais, quando
o núdeo do objeto é expresso por apenas um
substantivo, o adjetivo concorda com ele em
gênero e número.
IL

Em "alguém que está acometido" se o adjetivo
destacado for flexionado no feminino, ainda
assim, a concordância será aceita pelos padrões
gramaticais.

Quais de nós farâo contato com o supervisor de
vendas amanhã?

2) 95% do eleitorado votou nas últimas eleições.
3) 95% aplaudiram o discurso do candidato.
4)

A maior parte dos moradores não acreditou na erosão causada pela chuva.
Pode-se afirmar que:

(A) somente dois itens estão corretos;

(B) somente um item está correto;
(C) somente ~rês itens estão corretos;
(0) todos os itens estão errados;

(E) todos os itens estão corretos.

!11. Em Os pseudosmédicos ainda não conseguiram

explicar de forma eficiente os princípios da ortotanásia em pacientes terminais, a palavra pseudo,
por ser um adjetivo, concorda com o substantivo
ao qual se refere.

Alternativa "e": correta
1)

IV. Em Os juizes, mesmo diante do projeto, consideraram a inviolabilidade do direito à vida, a palavra
destacada é invariáveL

V.

Em Reconhecida a licitude da ortotanásia, após a
instrução processual os familiares, bastantes consternados, pediram o arquivamento do processo,

Vários de nós omouseram I oronusemos sugestões
inovadoras.

a palavra destacada concorda com o substantivo
anteposto por ser um adjetivo.
(A) Apenas as assertivas I, 11 e IV estão corretas.
(B) Apenas as assertivas 11, 111 e 1V estâo corretas.
{C) Apenas as assertivas I e 11 estão corretas.

2) Quando o sujeito é formado por uma expressão
que indica porcentagem seguida de substantivo, o verbo deve concordar com o substantivo.
Exemplos -) 25% do orcomento do país ill:Yf. desti-

nar-se à Educação. 85% dos entreviçtados não QJ2!Q::.

(D) Apenas as assertivas 111 e V estão corretas.

.l!ill!J. a administração do prefeito. 95% do eleitorado

(E) Todas as assertivas estão corretas.

votou nas últimas eleições.
3)

Alternativa "a": corretaadjetivo combina em número (singular/plural) e
gênero (masculino/feminino) com o adjetivo.
11.

alguém acometido ou alguém acometida
ambos corretos, pois alguém é pronome indefinido.

IV. mesmo diante do projeto ""' conjunção concessiva (invariável)

Alternativas "b", uc", "d" e "e":

Quando o sujeito é um pronome interrogativo ou
indefinido plural (quais, quantos, alguns, poucos,
muitos, quaisquer, vários} seguido por "de nós"
ou "de vós", o verbo pode concordar com o primeiro pronome {na terceira pessoa do plural) ou
com o pronome pessoal. Veja ~ Quais de nós~
/somos capazes? Quais de nós farão contato I fare
mos contato com o supervisor de vendas amanhã?

Quando a expressão que indica porcentagem não
é seguida de substantivo, o verbo deve concord<Jr
com o número. Veja ~ 25% querem a mudança. 95%

ao!audiram o discurso do candidato.
4)

Quando o sujeito é formado por uma expressão
partitiva (parte de, uma porção de, o grosso de,
metade de, a maioria de, a maior parte de, grande
parte de ...) seguida de um substantivo ou pronome no plural, o verbo pode ficar no singular ou
no D.l.Y..@!. Exemplos ~ A maioria dos empresários

qorovou laorovqram a ideia. Metade dos alunos não
aoresentou I aoresentaram trabalhos interessantes. A
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maior parte dos moradores não acreditou I acreditaram na erosão causada pela chuva.
Alternativas "a", "b", "c" e "d": eliminadas
diante da explicação da alternativa "e"
231. (MPE- MS- Promotor de Justiça- MSf2011)

reduzida de infinitivo. Aqui são duas orações, mas o
sujeito é o mesmo (eles == os promotores). Como o
sujeito do infinitivo está oculto {eles), alguns autores
consideram um caso facultativo, outros afirmam que
é um caso de infinitivo não flexionado. Em geral, a
preferência é pelo SINGULAR.

Assinale a opção incorreta quanto à flexão verbal:
(A) Alguns moradores do bairro não interviram no

assunto em pauta na reunião da associação;

232. (MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2011)
Analise as proposições no tocante
verbal:

(B) É claro que ele reviu o contrato antes de assiná-lo;

Ele irritou-se com a morosidade do trabalho, pois
haviam ainda cinco inquéritos para serem ajuizados pela comissão designada.

(C) O rapaz reouve todos os documentos perdidos;
(D) A polícia mandou os moradores evacuarem a

área;

(E) Os Promotores de Justiça do interior se deslocaram até a Capital para participar do curso sobre
o crime organizado.

Alternativa "a": correta - o verbo intervir é
derivado do verbo vir. Portanto, a conjugação correta é: eles vieram- eles intervieram.

à concordância

11.

E assim ficou estabelecido que 15% do orçamento da empresa deveria destinar-se à Educação do município.

111. O freguês, o poeta, o escritor, ninguém perdeu a
expectativa em relação à abertura da exposição,
mesmo diante da grande catástrofe. ,

IV. Aquilo eram sintomas visíveis de uma grande
degradação, resultado de uma vida desequili·
brada que levara na juventude.

Alternativa "b" - o verbo revir é derivado do
verbo vir, ficando assim sua conjugação: ele viu- ele
reviu.

V.

Alternativa "c"- reaver== tornar a haver ou tN,
recuperar, readquirir a posse de a!go.O verbo reaver
é derivado do verbo haver (re + haver). Conjuga-se
sem o h, e, por ser defectivo, apresenta apenas as.
formas em que o radical do paradigma contiver a
letra V'.

(A) Apenas as assertivas 11 e IV estão corretas.

Acredita-se naqueles homens, pois serão capazes de reverter a situação frente à livre concorrência do mercado financeiro.

(8} Apenas as assertivas, I, 111 e V estão corretas.
(C) Apenas as assertivas I, 11 e IV estão corretas.

(D) Apenas as assertivas 11, 1!1, IV e V estão corretas.
(E) Todas as assertivas estão corretas.

Presente
do Indicativo
Haver

Reaver

Pretérito perfeito
do indicativo
Haver

"

hei

-

"

há;

-

houveste

reouveste

há

-

houve

reouve

h<~ vemos

reavemos

houvemos

reouvemos

ó;

haveis

reaveis

houvestes

reouvestes

'"

hão

-

houveram

reouveram

,,

~6;

houve

reouve

Alternativa "d" - "quando eles evacuarem" =
Futuro do Subjuntivo

Alternativa "e"~[. ..]para

~os promotores [ ...] se deslo·

participar.

.. Dica - Oração principal reduzida de infinitivo -São duas orações. "Os promotores se deslocaram"

Alternativa "d": correta

Reaver

é a oração principal e "para participar" é

11.

"... 15% do orcamento da empresa deveria
quando o sujeito é formado por uma expressão
que indica porcentagem seguida de substantivo,
o verbo deve concordar com o substantivo.

111. "O

~ o~

~ ..."

o

~ ninguém per-

= quando os elementos de um sujeito

composto são resumidos por um aposto recapitulativo (neste caso: ninguém), a concordância é
feita com esse termo resumidor.
IV. "..illwl].Q eram sjntom<;~s visíveis ... n =a concordân·
da verbal se dá sempre entre o verbo e o sujeito
da oração. No caso do verbo ~ essa concordância pode ocorrer também entre o verbo e o
predicativo do sujeito. O verbo ser concordará
com o predicativo do sujeito quando o sujeito for
representado pelos pronomes- isto, isso, aquilo,
tudo, o- e o predicativo estiver no pluraL
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Concordância
~Acredita-se naqueles homens, pois serão capa-

V.

~

"A despeito de o apelado possuir... "= de acordo
com a gramática normativa, a forma contraída
(de + o "" do I de + ele = "dele") não pode ser
sujeito da oração, porque não há "sujeito preposicionado". Assim sendo, se houver após a
forma contraída um verbo no infinitivo, deve·
mos separar a preposição do pronome na função
do sujeito: ~A despeito Q.e....Q apelado possuir..."
Lembre-se: o segredo para a separação da preposição do artigo ou do pronome é a presença
do verbo, sempre no infinitivo.

zes de reverter ... "
O trecho grifado possui duas orações. "(Os
homens) serão capazes" é a oração principal e "de
reverter" é reduzida de infinitivo. Mas o sujeito é o
mesmo (eles "" os homens). Como o sujeito do infinitivo está oculto (eles), alguns autores consideram
um caso facultativo, outros afirmam que é um caso
de infinitivo não flexionado. Em geral, a preferência
é pelo SINGULAR.

Alternativas "a" e "e" = eliminadas diante da

,_

" ... outra restrição contemporânea àquela em
causa, ..." = haverá crase diante de pronomes
demonstrativos (aquele, aquela, aquilo e seus
plurais) sempre que o termo regente exigira pre·
posição "a".

,_

.. tal circunstância não elide a reparação:' -=
verbo elidir: fazer elisão de; ELIMINAR; SUPRIMIR.
Este é um VTD e exige complemento {objeto
direto). Quem e!ide, elíde algo.

explicação da alternativa "d"

Alternativas "b" e "c":

o verbo "haver" no sentido de existir é impessoal,

L

não sofre flexão, ficando no singular.
"... pois havia ainda cinco inquéritos ... "

233. (MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2011)
Ana1ise os períodos abaixo com relação às normas
gramaticais:

O consumidor contra-argumentou, defendendo

I.

ter pagado a dívida na forma proposta pela
empresa recorrente; não pode, pois, ser-lhe atribuído a responsabilidade pelo erro.

11.

A despeito de o apelado possuir outra restrição
contemporânea àquela em causa, tal circunstân-

11!. Utilização correta da gramática:
,_

"A oresenca de vigilantes demonstra" - o que
demonstra? A presença demonstra.

V.

Elaboração gramaticalmente corretas dos perío·
dos:

,_

"Prédios, ~ e QY1r.Q.s. empreendimentos
~ interferir" = o verbo concorda com o
sujeito e, neste caso, sendo sujeito composto, o
verbo fica no plural.

,_

.. interferir em toda a geografia e desenvolvimento de uma região ... " = o que interfere,
interfere em algo (termo regido pela preposição
"em").

,_

"... por isso a discussão sobre a sustentabilidade
ganha cada vez mais espaço no setor." "' quem
discute, discute~ algo)

cia não e lide a reparação.

HL A presença de vigilantes demonstra a preocupação do condomínio na manutenção da integridade física e moral dos seus .condôminos,
contudo não pode ser entendida como forma de
assunção do resultado.
IV. Enquanto o nosso regulador de pressão e a nossa
insulina paga 40% de impostos, os produtos
veterinários não pagam um único centavo na
rúbrka "impostos indiretos".
V.

Prédios, casas e outros empreendimentos
podem interferir em toda a geografia e desenvolvimento de uma região, por isso a discussão
sobre a sustentabilidade ganha cada vez mais

Alternativas "a", "b", "c" e "e"- Nestas alternativas, analisaremos as incorreções gramaticais. Vejamos, então:
I.

"Pode"= o verbo "poder" deveria estar no pretérito perfeito do indicativo e, sendo assim, receber acento diferencial: pôde

,_

Não pôde, pois, ser-lhe atribuída = nesta construção, há duas palavras atrativas e que exigem a
pródise (colocação do pronome antes do verbo):
"não" (palavra negativa) e "pois" (conjunção
subordinativa). Sendo assim, o correto é "r@Q
pôde, QQ..lli, lhe ser atribuída ... "

,_

uAtribuida a responsabilidade"= o que é atribuída? A responsabilidade (palavra feminina).

espaço no setor.
(A) Apenas as assertivas I, 111 e IV estão corretas.
{8) Apenas as assertivas 11 e V estão corretas.
(C) Apenas as assertivas I, 11, 111 e V estão corretas.
(D) Apenas as assertivas 11, 111 e V estão corretas.
(E) Todas as assertivas estão corretas.

Alternativa "d": correta.
11.

Estrutura gramaticalmente correta. Vejamos:

IV. "Enquanto o nosso regulador de pressão e a illlli.â
~paga 40% de impostos ..."= o verbo con·

..

,•
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corda com o sujeito e, neste caso, sendo sujeito
composto, o verbo fica no plural {nosso regulador
e nossa insulina pagam 40%)

•••

"Rúbrica" = a prosódia ocupa-se da correta
emissão de palavras quanto à posição da sílaba
tônica, segundo as normas da língua culta.
Existe uma série de vocábulos que, ao serem
proferidos, acabam tendo o acento prosódico
deslocado. Ao erro prosódico dá-se o nome
de silabada. Foi exatar:~ente o que houve
aqui, pois a palavra rub.rlca é uma paroxítona
e, devido â sua terminação em "a", não recebe

acento.

2.6.FGV
234. (FGV - Técnico Portuário - CODEBA/2016)
Assinale a opção em que a concordância entre os ter-

mos está incorreta.
{A) As várias eras, éons, períodos, épocas e idades.
(8) Os vários períodos, éons, eras, épocas e idades.

(C) Os éons, eras, períodos, épocas e idades várias.
(O) As várias períodos, éons, eras, épocas e idades.

(EJ O éons, eras, épocas, períodos e idades vários.

Alternativa correta: letra "d" ~ Questão tão
fácil que chega a assustar por possuir peculiaridade.
Concordância nominal: o pronome indefinido e o
artigo devem concordar em gênero com o substantivo a que se refere: Os vários períodos (substantivo
masculino).
Alternativa "a"- Artigo e pronome concordam
com o substantivo mais próximo= as várias eras.
Alternativa "b"- Artigo e pronome concordam
com o substantivo mais próximo ""' os vários períodos.
Alternativa "c" - O pronome indefinido pode
concordar com o substantivo mais próximo "" idades várias (várias idades). O artigo está se referindo a
todos os substantivos, por isso no plural.
Alternativa "e" - O pronome indefinido pode
concordar com todos os substantivos, como há substantivos masculinos e femininos, o masculino manda
= vários. Quanto à forma, podem ser usadas éon,
éons e aeon, com o artigo no singular (pasmem). O
artigo concorda com o substantivo mais próximo.
235. (FGV - IBGE- Técnico em Informações Geográficas e Estatísticasf2016) Uma falha de digitação ocasionou um erro de concordância no seguinte
trecho:

(A) "mais de metade da população (57,5%) tem no
rr.áximo o ensino médio completo";
(B) "32% não completaram o ensino (undamen_tal";

(C) "Mas a frequência escolar como um todo vêm
.~umentando";

(O) '98,5% nesta
(E)

faixi:~

etária estão na escola";

"Aqui também há disparidades regionais".

Alternativa correta: letra "c" - O que vem
aumentando? A frequênda escolar = sujeito. O
verbo deve concordar com o sujeito: a frequência
escolar vem aumentando {verbo vir).
Alternativa "a"- mais da metade cla população
(sujeito) tem.
Alternativa "b"- 32% {sujeito) completaram.
Alternativa "d"- 98,5% (sujeito) estão.
Alternativa "e" - Verbo haver impessoal (sentido de existir) = singular. Disparidades regionais:
objeto direto.
DICA- Perceba a diferença entre o uso dos dois
verbos e as respectivas funçóes sintáticas.

"'

V.T.D.

disparidades
O.D.

Oração sem sujeito= verbo no singular.
Existem

disparidades

Intransitivo

sujeito

Sujeito simples no plural= verbo no plural.
236. (FGV- IBGE- Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas/2016) A concordância verbal
que mostra um caso idêntico a "Água e luz avançam"
é:
(A) "As piores médias estão no Norte (21,2%), no
Nordeste (41,1%) e no Centro-Oeste (46,5%t;
(8) "De um ano para o outro, 1,2 milhão de casas
passaram a contar com esgoto";
(C} "Norte e Nordeste registraram o menor tempo
médio na escola";
(D) "o número de residências com computador teve
a primeira leve queda em 2014, de 49,5% para
49,2%";
(E) "o número de crianças em situação de trabalho
infantil era quase o triplo do número atual".

"
r
"

Co:-.;::ordância
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Sujeito anteposto:

Alternativa correta: letra "c" - Sujeito

com~

posto (água e luz) == verbo no plural (avançam);
sujeito composto (Norte e Nordeste) "" verbo no
plural (registraram). O verbo deve concordar com o

sujeito composto sempre que estiver anteposto ao
verbo.

Alternativa "a"- Sujeito simples plural (médias).

I

I

I

Violência e relígião não deveria haver (ou deveriam existir).
Violência e relígião não poderia haver {ou não
poderiam existir).
Fácil demais!

Alternativa "b"- Sujeito simples plural {casas).
Alternativa "d" -

Sujeito simples singular

(número).

Alternativa "e" -

Sujeito simples singular

{número).
237. {FGV- 2014)

"... na qual não haveria, entre outros atrasos, violência e religião".
Assinale a forma verbal que substitui erradamente a forma verbal sublinhada.
(A) deveria haver

238. {FGV 2013)

"É inegável que a opção pelo emprego de animais no desenvolvimento de fármac:os implica uma
discussão ética. Mas a questão não é se o homem
deve ou não recorrer a cobaias; cientistas de todo
o mundo, inclusive de países com pesquisas e indústria farmacêutica mais avançadas que o Brasil, são
unânimes em considerar que a ciência ainda não pode
prescindir totalmente dos testes com organismos
vivos, em razão da impossibiHdade de se reproduzir
em laboratório toda a complexidade das cadeias de
células".

(B) deveria existir

Sobre a concordância nominal e verbal desse
segmento do texto, é correto afirmar que

(C) poderiam haver

(A) o adjetivo ~inegável" concorda com "opção".

IDI

poderiam existir

(E) poderia haver

I

Ií

Violência e religião não haveria (ou existiriam).

(B) o adjetivo "avançadas" concorda

com "pesquisas".

(C) o adjetivo nunânimes" concorda com "países".
(D) a forma verbal "implica" concorda com o sujeito
"discussão".

Questão de concordãncia e análise sintática.
GABARITO: C

-O verbo haver, quando impessoal (sentido de
existir, ou indicando tempo decorrido), não admite
pluralização. Assim, a forma correta seria poderia
haver ou poderiam existir.
.. Dica:
Haver: singular = havia questões I devia haver
questões I há de haver questões.
Existir: plural= existiam questões I deviam existir questões I hão de existir questões.
Alternativa "a"- Ao lado do haver= singular.
Alternativa "b"- Ao lado do existir""' plural ou
singular. Pegadinha: se o verbo estiver anteposto ao
sujeito composto, pode concordar com o primeiro
núcleo ou com os dois, ou seja, verbo no singular ou
no plural.
Alternativa "d" - O verbo está concordando
com os dois núcleos (violência e religião).
Alternativa "e"- Ao lado do haver= singular.
.,. Dica:

(E) a forma verbal ~deve" concorda com
"questão".

o

sujeito

Questão de concordância verbal, nominal e período composto.
Concordância verbal: o verbo deve concordar
com o sujeito; exceto o verbo ser, em alguns casos.
Concordância nominal: os termos que acompanham o substantivo devem com ele concordar.

GABARITO: C
-Quem são unânimes em considerar que a ciência(. ..)? Os países são unânimes em considerar. Concordância correta.
Alternativa "au -o adjetivo "inegável" concorda
com a oração subordinada substantiva subjetiva por possuir função de sujeito- 'que a opção pelo
emprego de animais no desenvolvimento defármacos implica uma discussão ética'.
Alternativa "b" - o adjetivo "avançadas" concorda com pesquisas e indústria farmacêutica .
... Dica: O que são mais avançadas?
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Alternativa "d"- a forma verbal "implica" concorda com o sujeito a opção pelo emprego de animais.
~Dica:

Alternativa "d" - "A redução de riscos de
desastres deve hoje constituir o cerne da política
brasileira para os desastres".

O que implica?

Alternativa "e" - a forma verbal "deve" concorda com o sujeito o homem.
~Dica: Quem deve ou não recorrer às cobaias?

239. (FGV 2013)

"Particularmente, após o desastre da Região
Serrana (RJ) em 2011, uma série de iniciativas
importantes ocorreu". Nesse período, a forma verbal "ocorreu" concorda com o núcleo do sujeito

"série".
Assinale a alternativa em que há dupla possibilidade de concordância verbal.
(A) "Entre 1990 e 2010, mais de 96 mHhões de

pessoas foram afetadas por desastres no Brasil".
(8) "Destas, mais de 6 milhões tiveram de deixar

suas moradias ..."
(C) "... quase 3,5 mil morreram imediatamente após
os mesmos".
(D) "A redução de riscos de desastres deve hoje
constituir o cerne da política brasileira para os
desastres".
(E) "Dados do IBGE revelam que apenas 1,2% dos
municípios possuíam plano municipal de redução de riscos".

GABARITO: E
-Façamos a pergunta ao verbo para encontrarmos o sujeito (primeira etapa): quem possuíam plano
municipal? 1,2% dos municípios= sujeito.
O sujeito é formado de numeral (porcentagem)
+ substantivo pluraL Sendo assim, pode concordar
com o numeral 1 (possui) ou com o substantivo plural municípios (possuem).
Encontre sujeito (sublinhado) e verbo (em
negrito).

Alternativa "a"- "Entre 1990 e 2010, mais de
96 milhões de pessoas foram afetadas por desastres no Brasil".
Alternativa "b" - "Destas, mais de 6 milhões
tiveram de deixar suas moradias ..."
Alternativa "c"- "... quase 3,5 mil morreram imediatamente após os mesmos".

240. (FGV 2013)

Assinale a alternativa em que averbo sublinhado
poderia ser flexionado em outro número (singular ou
plural).
(A} "A dependência do tabaco e de outras substâncias ENVOLVE um conjunto particular de áreas
cerebrais".
(B} "Os pesquisadores questionaram se um treino
destinado a influir na dependência poderia
ajudar os fumantes a REDUZIR o consumo de
tabaco".
{C) "Os estudos sobre tabagismo normalmente
RECRUTAM quem deseja diminuir ou livrar-se do
hábito de fumar".
(O) "Entre os voluntários havia 27 fumantes, com
uma idade média de 21 anos, e que FUMAVAM
uma média de dez cigarros por dia".
(E) "Muitos dos participantes só se deram conta que
TINHAM reduzido o consumo de cigarros".

GABARITO: C
-Não gostei desta questão e não concordo com
o gabarito, mas a banca gostou e concordou, por isso
temos de "engolir".
Sujeito: Os estudos sobre tabagismo = concordància com o núcleo estudos (recrutam) ou com o
adjunto adnominal tabagismo (recruta). Portanto,
essa regra não existe em gramática alguma. Vamos
analisar as outras alternativas para tentar esclarecer,
mas a correta é a alternativa B.

Alternativa "a" - A dependência (núcleo do
sujeito} do tabaco e de outras substâncias envolve
=verbo singular.
Alternativa "b" - ajudar os fumantes (núcleo
do sujeito) a reduzir ou reduzirem. Resposta correta,
segundo as regras gramaticais.
Alternativa "d"- 27 fumantes (sujeito) fumavam= sujeito plural e verbo plural.
Alternativa "e" - Muitos dos participantes
(sujeito) só se deram conta que tinham reduzido=
sujeito plural e verbo plural.
241. (FGV) De acordo com as regras de concordância verbal do padrão escrito culto, assinale a alternativa incorreta.

Concordância

(A) A maioria dos brasileiros já viveram situações
violentas no cotidiano.
(B) Sem dúvida, devem haver formas de combater

pacificamente a violência.
{C) No artigo em análise, trata-se de questões referentes à origem histórica da violência.
{O) Faz séculos que se verificam situações de opres-

são na sociedade brasileira.
(E) Sempre existirão pessoas dispostas a resistir ao
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242. (FGV- Delegado de Polícia- MA/2012) Mantendo o mesmo nível de linguagem do cartaz, a
forma plural da frase nele exposta é:
(A) Vida nós queremos! Drogas, estamos fora!
(B) Vida nós queremos! Drogas, estamos foras!

(C) Vida nós quer! Drogas, ta mos fora!
I

(D) Vida nós queremos! Drogas, l;amos fora!
(E) Vida nós quer! Drogas, tamos foras!

comodismo.

Resposta correta: (B)
-O verbo haver, quando impessoal (equivalendo
a existir), permanece no singular. Ao inserir um verbo
auxiliar, deverá seguir a mesma regra: singular. Deve
haver formas.

Alternativa "a" - A maioria dos brasileiros já
viveram (ou viveu).

Alternativa "c"- Tratar é transitivo indireto+ se
(fndice de indeterminação do sujeito)"" singular
!llo-

Dica:

Apenas admitem plural os verbos transitivos
diretos ou transitivos diretos e indiretos+ se, pois se
trata de voz passiva sintética e há sujeito.

Alternativa "d": correta- Multo cuidado ao ler
o enunciado: mantendo o mesmo nível de linguagem_ Por isso a resposta é nós queremos (verbo concorda com o sujeito) e tamos fora (mantendo o nível
da linguagem não se pode usar a forma correta do
verbo- estamos).
Alternativa "a" - Estamos: não mantém a linguagem do texto, embora esteja conjugada corretamente.
Alternativa "b"- Estamos (pelo motivo mencionado acima) e foras: forma invariável por ser advérbio.
Alternativa "c" - Nós quer: o verbo não concorda com o sujeito.
Alternativa "e" - Nós quer: o verbo não concorda com o sujeito e foras: forma invariável por ser
advérbio.

Alternativa "d"- Fazer indicando tempo decorrido""' singular.

,.... Dica:
Foi pedido em prova: Passaram 5 anos. No caso,
o verbo admite pluralização por dois motivos: 1. Não
foi utilizado o verbo fazer; 2. Possui sujeito: 5 anos.
Na ordem direta: Passaram S anos.

Alternativa "e"- Pessoas existirão ou pessoas
haverá.

® Cartaz:

243. (Delegado de Polícia - AP/ 2010 - FGV) De
acordo com as regras de concordância verbal do
padrão escrito culto, assinale a alternativa incorreta.
(A) A maioria dos brasíteiros já viveram situações
violentas no cotidiano.
(B) Sem dúvida, devem haver formas de combater
pacificamente a violência.
{C) No artigo em análise, trata-se de questões referentes à origem histórica da violência.

(D) Faz séculos que se verificam situações de opressão na sociedade brasileira.
(E) Sempre existirão pessoas dispostas a resistir ao
comodismo.

Alternativa "b": correta - O verbo haver,
quando impessoal (equivalendo a existir), permanece no singular. Ao inserir um verbo auxiliar,
deverá seguir a mesma regra: singular. Deve haver
formas.
Alternativa "a" - A maioria dos brasileiros já
viveram (ou viveu).

1
Alternativa "c"- Tratar é transitivo indireto+ se
{índice de indeterminação do sujeito)= singular
!lo- Dica- Apenas admitem plural os verbos tran~
sitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos+ se,
pois se trata de voz passiva sintética e há sujeito.

.

,

•

Alternativa "d"- A autora em questão apenas
optou por uma das formas de concordância.

Alternativa "e"- A forma de concordância·utilizada no trecho é também encontrada nas gramáticas.

Alternativa "d"- Fazer indicando tempo decorrido= singular.

2.7. DOM CINTRA

._ Dica- Foi pedido em prova: Passaram 5 anos .
No caso, o verbo admite pluralização por dois motivos: 1. Não foi utilizado o verbo fazer; 2. Possui sujeito:

5 anos. Na ordem direta: Passaram 5 anos.
Alternativa "e" - Pessoas existirão ou pessoas
haverá.
244. (FGV - Oficial de Cartório - RJ/2009) "... a
maioria dos policiais procure ... "; as gramáticas de

245. {Procurador

do Município

-

Prefeitura

Petrópolis- RJ/2012- DOM CINTRAJ No período
"Falta, também, uma lei que proíba a concessão de
crédito sem exigência de garantias", a concordãnc\a
verbal foi feita

em consonância com a norma culta

da língua. :Jas alterações feitas abaixo ·na redação
do citado período, aquela em que está INCORRETA

língua portuguesa ensinam que com a expressão

a concordância é:

"a maioria de" seguida de substantivo plural, a concordância se faz predominantemente no singular
{concordando com maioria), mas pode concordar
no plural, em função do substantivo (Maria Helena
de Moura Neves, Guia de uso do português, Editora
Unesp, SP, 2003, p. 493). Assim sendo, pode-se dizer
da concordância verbal feita nessa frase do texto
que ela:

(A) Faltam, também, leis que proíbam a concessão

(A) assume a única forma possível de concordância

verba!.
(B} prefere uma das formas de concordância verbal
possível.
(C) apresenta uma forma errada de concordância

verbal.
(O} mostra preferência por uma concordância verbal
menos utilizada.
(E) indica a utilização de uma forma verbal de concordância não estudada nas gramáticas.

de crédito sem exigência de garantias.
(8) Parece também não existirem leis que proíbam a

concessão de crédito sem exigência de garantias.
(C) Provavelmente, também não devem haver no

país leis que proíbam a concessão de crédito sem

exigência de garantias.
(0) Nota-se que inexistem, também, algumas leis

que proíbam a concessão de crédito sem exigência de garantias.
(E) A rigor, também não existem no país leis rigorosas que proíbam a concessão de crédito sem
exigência de garantias.

Alternativa "c": correta- deve haver: o verbo
haver, no sentido de existir, é impessoal e flexionado
no singular, portanto, na flexão "deve haver" o auxi-

Alternativa "b": correta - Quando o sujeito é
uma expressão que indica parte do todo, o verbo
pode ir para o singular, caso se queira enfatizar
a noção do todo, ou ir para o plural, conforme se
queira enfatizar a ação de cada elemento.
Ex.: a maior parte dos alunos faltou (ou faltaram)
hoje- {Douglas Tufano, Gramática e Literatura Brasileira), portanto, a.opção está correta: ... a maioria dos
policiais procure ... ou a maioria dos policiais procurem ...

Alternativa "a"- Não é a única forma possível
de concordância da forma verbal com o sujeito partitive, conforme comentado em A.
Alternativa "c" - A concordância verbal não
está errada.

liar "devE" o acompanha. Outra possibilidade: devem
existir.

Alternativa "a" - Faltam leis - o verbo faltar
(intransitivo) concorda em número com o sujeito

leis.
Alternativa "b"- existirem leis- o verbo existir {intransitivo) concorda em número com substantivo leis.

Alternativa "d"- o verbo inexistir é derivado
do verbo existir e está mncordando em número com

algumas leis.
Alternativa "e" - o verbo existir está concordando em número com o termo leis rigorosas.

r
.

.

I

I!
I

Concordância

® Com relação a aspectos lingufsticos do trecho, julgue o item a seguir.

{E} Está totalmente incorreta, pois não há concor·
dância em número ou em gênero.

De certo modo, a participa.ção dos indígenas

na disouta por vagas nos Poderes Legislativo e Executivo f apresentada no mesmo tom de estranheza
com que o jornalismo brasileiro descreve xinguanos
paramentados com sandálias havaianas e calções

adidas.

2.8. CONSULPLAN

I
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246. {CONSULPLAN -Analista Judiciário- Area
Judiciária- TSE/2012) Assinale a alternativa em que
a alteração da primeira fala do quadrinho tenh;; respeitado a norma culta.

{A) Sua Senhoria ouvistes falar do menino que mor-

reu comendo sucrilhos?

Alternativa "a": correta- A multidão equivale a
várias pessoas: teriam.
~ Dica - Silepse de Número: os números
são singular e plural. A silepse de número ocorre
quando o verbo da oração não concorda gramatical·
mente com o sujeito da oração, mas com a ideia que
nele está contida.

Exemplos:

A procissão saiu. Andaram por todas as ruas da
cidade de Salvador.
Como vai a turma? Estão bem?

O povo corria por todos os fados e gritavam muito

(8) Vossa Senhoria ouvistes falar do menino que
morreu comendo sucri!hos?

af to.

(C) Vossa Excelência ouviu falar do menino que morreu comendo sucrilhos?

andaram, estão e gritavam náo concordam gra-

(D} Sua Senhoria ouviste falar do menino que mor-

reu comendo sucrilhos?

Alternativa "c": correta- Vossa Excefêncía exige
verbo na terceira pessoa do singular.
Alternativa "a" - Sua Senhoria exige verbo na
terceira pessoa do singular: ouviu.

Alternativa "b"- Vossa Senhoria também exige
terceira pessoa do singular: ouviu.
Alternativa "d"- Sua Senhoria ouviu.

Note que nos exemplos acima, os verbos
maticalmente com os sujeitos das orações (que se
encontram no singular, procissão, turma e povo,
respectivamente}, mas com a ideia de pluralidade
que neles está contida. Procissão, turma e pO'Jo
dáo a i dela de muita gente, por isso que os verbos
estáo no pluraL (Fonte: http://www.soportugues.
com.br}.

Alternativa "8"- Está correta, pois tanto o singular como o plural estão corretos.
Alternativa "C"- Há concordância em número.
Alternativa "D"- É explicativa (porque) e não
pode ser substituída por conformativa.
Alternativa "E"- Está correta.

2.9.UNEMAT
2.1 O. NUCEPE
247. (Delegado de Polícia- MT /2010- UNEMAT)
Analise a frase. ':4 multidão se dirigiu para onde havia
ógua em abundância, pois assim teriam mais tempo
até serem resgatados". Com base nela, assinale a correta.
(A) Está correta, pois, os verbos no plural se explicam como um caso de si!epse de número.
(B) Não está correta porque o primeiro verbo est~
no singular.

(C) Não há concordância em número, pois há, para
o sujeito ~multidão", verbos tanto no singular
quanto no plural.
(D) A conjunção "pois" é coordenativa explicativa e
em seu lugar deveria haver uma subordinativa
conformativa.

248. (Delegado de Polícia - Pl/ 2009 - NUCEPE)
Na afirmação: "não há quem não necessite de outros
muitas vezes por dia". Do ponto de vista da concordância verbal, o uso do verbo haver também estaria
correto em:
(A} Se náo houvessem tantas necessidades de apoio,
o ser humano poderia sobreviver sozinho.
(B} Devem haver sociedades em que as pessoas
dependem inteiramente umas das outras.
(C} Houveram sociedades em que a sobrevivência
esteve ameaçada pela falta de convivência.

(0} Os seres humanos haviam chegado mais cedo ao
desenvolvimento se tivessem sabido conviver
pacificamente.
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(E) Convém que hajam sociedades organizadas,
para que se construam os ideais da justiça.

Alternativa "d": correta - Haviam chegado
- verbo haver no sentido de ter, pluraliza. A forma
verbal haviam está concordando com o sujeito plura; - os seres humanos tinham I haviam chegado=
chlegaram.
Alternativa "a" - Verbo haver no sentido de
existir não se plura!iza = verbo existir pluraliza = se
não existissem (houvesse) tantas necessidades.
Alternativa "b"- Na locução verbal auxiliar não
é flexionado, só o principal= deve haver= nesse caso,
a locução tem como auxiliar deve e o verbo principal
haver, no sentido de existir, portanto: deve haver.
Alternativa "c"- Verbo haver no sentido de existir= houve sociedades.
Alternativa "e"- Convém que hajam ... - errado
= o verbo haver é impessoal e está no sentido de
existir. N.§o há sujeito e o verbo conjugado na terceira pessoa do singular. Convém que haja sociedades organizadas.
249. {Delegado de Polícia- Pl/ 2009- NUCEPE)
Observe a flexão do verbo manter no seguinte trecho: "No decorrer das últimas décadas, enquanto
a miséria se mantinha mais ou menos do mesmo
tamanho, todos os indicadores sociais brasileiros
melhoraram". Em uma das alternativas abaixo, o
uso de verbos derivados do verbo ter também está
conforme seu paradigma de conjugaçao. Identifique-a.

(A) Enquanto a miséria se manter mais ou menos do
mesmo tamanho, os indicadores sociais brasilei~
ros não melhoram.
(8) Se detêssemos os níveis de miséria do Brasil,
melhoraríamos os indicadores sociais de desenvolvimento.
(C) Vamos priorizar os setores que conteem maiores
recursos de desenvolvimento.
(D) Os setores que contiverem maiores recursos de
desenvolvimento serão priorizados.
(E) As autoridades manteram a população informada acerca dos últimos acontecimentos.

Alternativa "d'': correta - No texto, mantinha
(derivado do verbo ter- manter) terceira pessoa do
singular - pretérito imperfeito, do modo indicativo
-em (0)- contiverem (derivado do ter- conter) -ter~
ceira pessoa do plural- futuro do modo subjuntivo.

.. -·

--~

------~

A forma verbal contiverem está empregada corretamente conforme o paradigma do verbo ter.
Alternativa "a" -Correto = se mantiver (v. ter=
se tiver)"' futuro do subjuntivo.
Alternativa "b" - Correto = se detivéssemos ""'
verbo deter= pretérito imperfeito do subjuntivo.
Alternativa "c"- Correto""' que contêm "" presente do indicativo = terceira pessoa do plural =
verbo ter"" têm.
Alternativa "e"- Correto= mantiveram- verbo
manter- terceira pessoa do plural pretérito perfeito
do indicativo. Verbo ter- tiveram.
250. (Delegado de Polícia - Pl/ 2009 - NUCEPE)

Pelas normas gramaticais que regem a concordância
v'"rbal, está correta a alternativa:
(A) Qual das crianças em idade escolar estão
quentando com assiduidade a sala de àula?
(8)

fre~

Em qualquer outro período da nossa história,
existiu crianças fora da escola.

(C) Deve existir razões obscuras que justifiquem a
falta de escolas para todos.
(0)

Nenhuma das crianças brasileiras deveriam estar
fora de escolas de qualidade.

(E) Alguma das crianças teve acesso, no meio rural
brasileiro, a escolas de qualidade?

Alternativa "e": correta -A forma verbal teve
está no singular, concordando com o pronome indefinido singular alguma.
Alternativa "a"- Errado- a forma verbal deveria concordar com o pronome relativo interrogativo
qual, no singular= qual das crianças está frequentando.
Alternativa "b"- Errado -a forma verbal, no
pretérito perfeito do indicativo, deveria estar no plural"" existiram crianças fora da escola.
Alternativa "c" - Na locução verbal deve existir
=o verbo auxiliar deve ser flexionado no plural concordando com razões obscuras e o verbo principal
existir permanece no singular= devem existir razões
obscuras.
Alternativa "d"- Errado- a locução verbal deve
concordar com o pronome indefinido nenhuma no
singular= nenhuma (das crianças brasileiras) deveria
estar.
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~Dica:

2.11. CESGRANRIO
~

haver= singular (quando impessoal)

~

® Atenção! A questão refere-se ao texto abaixo.
JOVEM TEM SAUDADE?

(.. ) O jovem percebe a existência- em décadas
anteriores- de sentimentos, maneiras de ser, formas
de expressar, vivências. Ele percebe que eram tempos
de menos loucura, doença, agressão, tensão, terror.
São, portanto, duas formas de saudade diferentes da
saudade tradicional, digamos, aquela que se sente
por pessoas, músicas, tempos vividos. Há também
cootgmporaneamente umq terceira forma de
çaudade A que eu chamo de saudade do recente. ~
tal a rapidez da mudança e a vertiginosidade do processo de transformação que noç atinge, que vivências recentes ficam logo sepultadas pela avalancha
de novidades inerentes ao sistema industrial sempre
a exigir substituições permanentes de tudo. Assim, o
que vivemos recentemente fica parecendo tão distante e longínquo como o vivido hd muito, muito
tempo. Mesmo uma geração ainda jovem já pode ter
essa forma de saudade. Com a rapidez da mudança,
de alguns anos para cá, há mais coiçqs sepultadas
do que o ocorrido, gosto, feito, acontecido, usado,
hó quatro ou cinco décadas. Haveria uma quarta
forma de saudade. Chamo-a a usaudade pelo não-vivido: Há vjvências sofrências pungências, sentimentos, impulsos, momentos adivinhados, absolutamente reais para nossa sensibilidade, só que jamais
vividos na realidade externa. ~ à saudade do não-vivido, do apenas adivinhado na vastidão mutante
e cortada de ventos imaginosos da sensibilidade
humana. (Artur da Távola. Disponível em: <http:/1
www.jornalhorah.com.br/cofunas!artur 1.htm>.
Acesso em 28 dez. 2004

251. (Cesgránrio - Analista Previdenciário INSS/ 2005} Assinale a opção em que a substituição do verbo haver pela forma verbal apr-esentada
a seguir está em desacordo com a norma culta da
língua.
(A) "Há também, contemporaneamente, uma terceira forma de saudade."- Existe.
(B) "há mais coisas sepultadas ..."- Podem existir.

existir= plural
Alternativa "a"- Há uma terceira forma (objeto
direto)= existe uma terceira forma (sujeito).
Alternativa "b" - Há coisas (objeto direto) =
podem existir coisas ou existem coisas (sujeito).
Alternativa "c"- Há quatro ou cinco décadas=
faz (tempo decorrido, verbo f2ill no singular).
._Dica:
~

Tempo passado: há~ Há duas semanas fizemos a
prova.

~

Tempo futuro: a~ Daquiaduassemanasfaremos
a prova.

Alternativa "d" - Haveria uma quarta forma
(objeto direto) : poderia existir uma quarta forma
(sujeito).

2.12. ESAF

® Atenção! A questão a seguir refere-se ao
texto abaixo.
Ao longo de 60 anos, todas as estratégias brasileiras visavam q definir os meios para realizara projeto previamente aceito para o futuro do país. A diferença para hoie é que não basta só definir os meios,
mas também os próprios fins. Nenhum dos chamados
problemas brasileiros de hoje será resolvido sem uma
modificação dos objetivos que a sociedade brasileiro
deve perseguir em .lliQ ânsia modemizadora. (Cristovaro Buarque, Da modernidade técnica à modernidade ética, com adaptações)

252. (ESAF- Analista Processual- MPU/2004) Julgue as seguintes afirmações a respeito das estruturas
linguísticas do texto.
I.

Mantém-se a correção gramatical do texto ao
retirar a preposição Na" que antecede udefinir".

11. Alteram-se os sentidos do texto, mas mantém-se
sua correção gramatical, ao retirar a preposição
"parau que antecede "hoje".

(C) "há quàtro ou cinco décadas."- Faz.

liL O singular da ·expressão verbal "será resolvido"
deve-se ao singular de "Nenhumu.

(O) uHaveria uma quarta forma de saudade."- Pode-

IV. O emprego do feminino em usua" deve-se ao uso

ria haver.
(E) "Há vivências, sofrências,"- Deve existir.

do feminino de "sociedade brasileira".
Estão corretos apenas os itens
(A) I e li

Alternativa "e": correta - Há equivale a existem ou devem existir.

(B) llleiV

(C) llelll

I

I
I·

r·.~

,..•
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{D) 11,111 e IV

pluralização: um lápis/dois lápis, o atlas/os atlas, um
ônibus/três ônibus, o pires/os pires, o vírus/os vírus.

(E) !, He 111

.,

Alternativa "e": correta,

Plurais dos vocábulos da questão; mal- males,
quintal- quintais, mês- meses, ônibus- não possui,
caráter- caracteres, rapaz- rapazes, vez- vezes.

I.

Certo- O verbo visar que antecede definir está
no sentido de ter em vista (V.T.I.). Se retirada a
preposiçáo, o valor do objeto indireto em definir os meios para continua implícito na oraçao.

254. (FEPESE - Promotor de Justiçil - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

•.

11.

Certo - a preposição para antecedendo hoje
especifica a diferença entre o que se visa
hoje e o que era visado há 60 anos. Se retirar
a preposição para, o texto continua grama-

•

•!
I
!

ticalmente correto: a diferença hoje é ... , mas

quanto à coerência perde-se o sentido comparativo temporal.
111. Certo -,- O pronome indefinido nenhum é o

núcleo do sujeito da oração e resume, no singular, os adjuntos no plural. A locução verbal
será resolvido concorda com o núcleo no singular.

IV. Errado- O emprego do feminino para o pronome possessivo sua deve-se ao feminino de
ânsia modernizada.

2.13. FEPESE
253. (FEPESE- Promotor de Justiça - 5({2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

{ ) Considerando os substantivos mal, quintal,
mês, ônibus, caráter, rapaz, vez, entre outros nomes
terminados em (1], [s], [r] ou [zl, pode-se formular a
seguinte regra de formação do plural:
O plural de todos os nomes terminados em [1], [s],
[r] ou [z] é feito com acréscimo da uma vogal temática [e] e da desinência de número [s], mantendo-se o
mesmo radical do singular.
( ) Verdadeiro

( ) Falso

( ) Sujeito composto ligado por "ou" ou "nem"
leva o verbo para o singular ou para o plural, conforme haja ideia de ação individual (exclusividade)
ou de ação conjunta (alternância). Exemplos:
(A} Pedro ou Luís receberão a resposta, pois ambos
devem saber a verdade.
•
{B} Nem as greves nem os protestos preocupam o
governo e os organizadores da copa.
(C) Ana Maria ou Valdete será eleita prefeita em
outubro deste ano na capital.
(O) Conclui-se que nem um, nem outro foi o último

proprietário do terreno.
( ) Verdadeiro

{ ) Falso

Resposta:
{verdadeiro)
Exatamente!
Regra: Quando no sujeito aparecerem as conjunções ou e nem, transmitindo ideia de inclusão, o
verbo deverá aparecer no plural. Quando transmitirem ideia de exclusão, o verbo deverá aparecer no
singular.*
Fonte: http://www.normaculta.com.br/
255. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

( ) Na frase: "Costuma-se dizer que em política
não se fecham portas, nem se queimam pontes", os
verbos destacados concordam em pessoa e número
com os respectivos sujeitos.
( ) Verdadeiro

( ) Falso

Resposta: (falso)
O Nota da autora: questão de concqrdánda
(flexão nominal, 'plural dos substantivos).
Regras:

Resposta: (verdadeiro) - Bem tranqui!a a questão, basta encontrarmos o sujeito:

Os substantivos terminados em "-s" formam
o plural com acréscimo de "-es'': gás/gases, mês/
meses, país/países.

1. Fechar é transitivo direto+ se {partícula apassívadora) =oração na voz passiva sintética. Equivale a
"as portas (sujeito) não serão fechadasff. O verbo concordou com o sujeito paciente.

Qua11do paroxítonos ou proparoxítonas, passam
a ser invariáveis - o artigo (ou o numeral) indica a

2. Queimar é transitivo direto + se (partícula
apassivadora) =oração na voz passiva sintética. Equi-
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256. {FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)

Alternativa "b" - O verbo não concorda com o
sujeito por ser impessoal (haver no sentido de existir). A expressão ~criadouros de animais silvestres"
possui função de objeto direto.

Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

258. {FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)

( ) A frase a seguir está escrita de acordo com as
normas da língua escrita padrão.

Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

vale a "pontes (sujeito) nem serão queimadas". O
verbo concordou com o sujeito paciente.

"Foi surpreendente a quaritidade de advogados
que veio participar, aprender na prática e conhecer
essas inovações que vão facilitar o acesso da população e a transparência de todas as ações. u
( ) Verdadeiro

( } Falso

Resposta: (verdadeiro) - O verbo uveio" está no
singular por concordar com "quantidade".

257. {FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:
Leia e analise as frases a seguir:
(A) Assim que iniciou o mês de dezembro, chegou
à cidade cerca de 30 ônibus de estudantes do
Paraná.
(8) Diferentemente de tempos pretéritos, atualmente aqui na Ilha de Santa Catarina quase não
pode mais haver criadouros de animais silvestres.
( ) Em relação às frases, é correto dizer que, na
frase "a", o Verbo ''chegou" está concordando com o
respectivo sujeito, a saber: "diversos ônibus de estudantes do Paraná". Na frase "b", da mesma forma, o
verbo auxiliar "pode", que compõe a perífrase verbal
"pode haver", não está concordando com o respectivo sujeito, que é "criadouros de animais silvestres"
( ) Verdadeiro

( ) Falso

} Em se tratan~.o de concordância verbal, quando
o sujeito for formado por uma porcentagem
seguida de um especificador, mesmo que o
número seja o núcleo do sujeito, a tendência é
fazer o verbo concordar com o termo que lhe
é mais próximo (daí a expressão "concordância atrativa"), situação que se demonstra com o
exemplo "A". No entanto, se o número percentual estiver acompanhado de elemento restritivo
{artigo, pronome adjetivo) ou das expressões
"mais de", "menos de", "perto de", a concordância
se dará apenas com o número percentual, situação que se demonstra nos exemplos "B".
Exemplo A: Apenas 43% da população já votou
ao menos uma vez na vida.
Exemplos B: Os 30% do FGTS que o trabalhador
aplicar no fundo renderão quase nada ao ano. Menos
de 5 motoristas comparecem hoje ao trabalho.
( ) Verdadeiro

( ) Falso

Resposta: (verdadeiro)- A banca ajuda, pois descreve a regra com exemplo.

Porcentagens- 40% da população votou {concorda com o substantivo próximo: concordância
atrativa).
Quantidade aproximada-~ o caso em que o
sujeito é formado por expressões que indicam
quantidade aproximada (cerca de, menos de,
mais de, perto de) seguidas de numeral e substantivo: o verbo concordará com o substantivo.

Resposta: (falso)

259. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)

Alternativa "a"- Quem chegou à cidade? Cerca

Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro;

de 30 ônibus de estudantes do Paraná = sujeito.
Regra: Quantidade aproximada~ É o caso em que
o sujeito é formado por expressões que indicam
quantidade aproximada (cerca de, menos de, mais
de, perto de) seguidas de numeral e substantivo: o
verbo concordará com o substantivo. Exemplos:
Mais de um aluno compareceu à entrega dos resultados. Cerca de aproximadamente mil pessoas participaram da manifestação.

Correção: chegaram cerca de 30 ônibus.

() Em relação aos vocábulos compostos, permanecem invariáveis (sem flexionar) os adjetivos compostos formados por adjetivo + substantivo. Essa
regra só é aplicável a um dos exemplos a seguir.
Exemplos:
(A) Os cavalos puro~sangue serão transportados de
Porto alegre para o Rio de Janeiro em breve.
{8) Os peles-vermelhas são índios americanos.
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(C) Em nossa escolas, as crianças mal-educadas são
acompanhadas por um psicólogo.
( ) Verdadeiro

( ) Falso

Resposta: (verdadeiro)

O N?ta da autora: questão de concordância
(flexão diJs adjetivos compostos).
O único exemplo a que a regra se refere é cavalos puro-sangue, pois o segundo elemento é subs-

tantivo. As duas frases (b e c) possuem adjetivos

(O)

t necessária a boa vontade de uma santa para
fazer tal serviço.

( ) Considerando que as locuções ué bomu, "é necessário", ué proibido" etc. devem permanecer inalteradas quando o sujeito não vier determinado, conclui-se que apenas as frases "c" e "d" estão corretas
quanto à flexão verbal e nominal.
( ) Verdadeiro

( ) Falso

Resposta: (verdadeiro)- Correções:

compostos que terminam com adjetivos (vermelhas
e educadas), por isso variam.

a) 1. t necessário autorização; 2. É necessária a
autorização== o artigo manda na concordância.

_.. Dica: Regras da pluralização dos adjetivos
compostos.

b) Não é permitido fotos. As expressões "é bom",
"é necessário", "é proibido" etc. ficam invariáveis se 8

Nos adjetivos compostos, só o último elemento
vai para o plural:

substantivo não estiver acompanhado de artigo ou
pronome plural. Belo "peguinha" da banca, pois não
pensamos nisso.

cantor norte-americano- cantores norte-americanos
Exceções:
1. adjetivos compostos invariáveis:

sapato azul-marinho- sapatos azul-marinho
camisa azul-celeste- camisas azul-celeste
2. São invariáveis os adjetivos compostos cujo
último elemento é um substantivo:
Blusa verde-bandeira- blusas verde-bandeira

261. (FEPESE- Promotor de Justiça- SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:
( ) A frase Geralmente, os funcionários daquela
empresa começam a trabalhar ao meio- dia e
meio, fazendo, nos finais-de-semana, diversas
horas extra" está correta quanto à concordância
nominal.
N

( ) Verdadeiro

( ) Falso

tecido verde-abacate- tecidos verde-abacate
batom vermelho-paixão -batons vermelho-paixão
3. Também são invariáveis os adjetivos composto
por COR+DE+SUBSTANTIVO:
Blusa cor-de-rosa
Blusas cor-de-rosa
4. Flexão dos dois elementos:
Menino surdo-mudo- meninos surdos-mudos"'
*Fonte: http://www.infoescola_com/

260. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

Resposta: {falso)- Erro crasso, ainda bem. Correção: meio-dia e meia, pois a palavra hora está implícita e o numeral deve concordar com o substantivo:
meio-dia e meia {hora).
Curiosidade: o correto é fim de semana e sem
hífen. Plural: fins de semana.

Ê incorreta a forma final de semana.
Quanto ao hífen: Não se usa hifen: nas locuções
substantivas, adjetivas, pronominais, adverbiais, prepositivas e ccnjuncionais.
Exemplos: calcanhar de aquiles, cão de guarda,
ponto e vírgula. Exceções: Palavras já consagradas
pelo uso: água-de-colônia, arco-da-velha, cor-de-rosa,
mais-que-perfeito, pé-de-meia, ao deus-dará, à queima-roupa.1

Considere as frases:
(A) Ê necessário a autorização prévia para visitar o
paciente.
(B) Não são permitidas fotos neste local.
(C) São proibidos os animais sem dono na enfermaria e no pátio.

262. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

1. Fonte: http://umportugues.com
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( ) Na frase "Capas verde~musgo, saias e camisas
branco~acinzentadas, me'1as e acessórios ama~
relo-âmbar, tudo estava em liquidação na nova
loja do da Av. 25 de Março", a flexão nominal das
cores está de acordo com as normas gramaticais
da língua portuguesa padrão.
( ) Verdadeiro

Alternativa "c" - Verbo anteposto, mas o primeiro núcleo está no plural=- verbo plural.
Alternativa "e" - Sujeito composto seguido de
verbo= verbo no plural.

2.1SVUNESP

( }Falso

Resposta: {verdadeiro) - verde-musgo e amarelo-âmbar: o segundo elemento não varia por ser
substantivo; saias e camisas branco-acinzentadas:
o primeiro elemento do adjetivo composto é invariável e o segundo é variável {exceto se for substantivo).

2.141'UNCAB

.. ---·-l-

264. {Vunesp ~ Delegado de Polícia CE/201~)
Luiz Felipe Pondé afirma náo mais _____ vovôs e
vovós como antigamente, já que ______ cada vez
mais _____ .. em copiar seus netos.
Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas, de acordo com a nor~
ma-padrão da língua portuguesa.
(A) haver .. encontra-se ... empenhados
(B) haver ... se encontram ... empenhados
{C) haverem,. se encontra,. empenhado

263. (FUNCAB - Delegado de Polícia - R0/2014)
"... a invasão de contas de emails e a ação de hackers
esbarrarão na 'policia pessoal online'."
Na oração de sujeito composto acima transcrita, a concordância do verbo foi feita com os dois
núcleos, no plural. Das sentenças abaixo, aquela em
que a concordância éfacu!taf1va, podendo-se flexionar o verbo no singular ou no plural, é:
A) Esbarrarão na polícia pessoal onlíne os invasores
de contas de emails e os hackers.
8) Os invasores de contas de emails e os hackers
esbarrarão na polícia pessoal online.
C) Na polícia pessoal online esbarrarão os invasores
de contas de emails e os hackers,
D) Esbarrarão na polícia pessoal online a invasão de
contas de emails e a ação de hackers.
E)

Na polícia 'j:lessoal online a invasão de contas de
emails e a ação de hackers esbarrarão.

Alternativa correta: letra "d" - Verbo anteposto ao sujeito composto pode concordar com
o termo mais próximo (singular), ou com o:s dois:
esbarrarão a invasão de contas de e-mails e os
hackers, ou esbarrará a invasão de contas de
e-mails e os ·hackers.
Alternativa "a" - Cuidado! O verbo também
está anteposto ao sujeito composto, mas há artigo
plural i1os do'1s.1Ssofaz com que o verbo fique obrigatoriamente no plural. O artigo manda na concordância. Além do que o primeiro núcleo é plural.
Alternativa "b"- Sujeito composto seguido de
verbo= verbo no plural.

(D) haverem ... encontram-se ... empenhados
(E) haver ... encontra~se ... empenhado

Alternativa correta: letra "b"
1. Afirma não mais haver vovôs e vovós: verbo

impessoal (sentido de existir)= singular. Eliminadas C e D;
2. Já que se encontram: o verbo concorda com
o sujeito composto e a locução conjuntiva
atrai o pronome oblíquo. Eliminadas A e E;
3. vovôs e vovós empenhados: o adjetivo concorda com os substantivos.

Q!JESTÕES DIFÍCEIS
1. ESAF
265. {ESAF- Auditor-Fiscal- RFB/2014) Assinale a
opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia de palavra inserido na transcrição do texto.

No desenho constitucional, os tributos são fonte
importantíssima dos recursos financeiros de cada
ente político, recursos esses indispensáveis para
que façam frente ao (1) seu dever social. Consequentemente, o princípio federativo é indissociável
das competências tributárias constitucionalmente
estabelecidas. Isso porque tal princípio prevê (2) a
autonomia dos diversos entes integrantes da federoção (União, Estados, DF e Municípios). A exigência
da autonomia econômico-financeira determina que
seja outorgado {3) a cada ente político vários tributos

....
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de sua específica competênda, para, por si próprios,
instituírem (4) o tributo e, assim, terem (5) sua própria

Portug-\.1E'~ il •

Duda Nogueira

(E) "abater"> abaterem

receita tributária.

(Adaptado de: <http://www.ambito-juridico.
com.br/site>. Acesso em: 17mar. 2014.)
(A) (1)

••

Alternativa correta: letra "a"- Facilite: há duas
pesquisas e apenas uma aponta. Tranquilo demais,
não é?
Alternativa "b"- ... quanto parece(m) ser.

(B) (2)

Alternativa "c"- 30% se destinam (são destinados) ou a ajuda se destlna (e de$tinada).

(C) (3)
(0) (4)

Alternativa "d"- (nós) abrimo~ a mão ou abrem
a mão (sujeito indeterminado).

(E) (5)

Alternativa correta: letra "c"

Alternativa "e"- ... é possível abater ou abaterem impostos.

O Nota da autora: questão de concordância e
regência.

267. {ESAF - Analista de Finanças e Controle -

-Concordância. Sujeito: vários tributos. O verbo
deve concordar com o sujeito = sejam outorgados

CGU/2012) Assinale a opção que fornece a correta
justificativa para as relações de concordância no
texto abaixo.

(predicativo do sujeito).

Alternativa "a"- Regência. Frente a algo.
Alternativa "b" - Concordância. Sujeito: tal
princípio; verbo no singular: prevê.

Alternativa "d" -Concordância. Sujeito: vários
tributos; verbo no plural: instituírem.
Alternativa "e" - Concordância. Sujeito: vários
tributos; verbo no plural: terem.

Texto para a questão.
Duas pesquisas divulgadas recentemente reve-

lam que os brasileiros não são tão solidários quanto
parece. Uma delas aponta ainda que, quando abrimos a mão, a prefer~ncia é pelos pedintes, a quem se
destinam 30% da ajuda. As organizações não governamentais (ONGs) levam só 14%. Além disso, poucos
contribuintes sabem que é possível abater impostos
através de doações - embora o complicado processo
afaste também quem conhece o sistema.
(Adaptado de lstoÊ, 19/3/2014.)
266. {ESAF- Auditor-Fiscal- RFB/2014) Assinale a
opção em que a substituição da forma verbal usada
no texto provoéa erro gramatical e/ou incoerência
textuaL

(A) "aponta"> apontam

O bom desempenho do lado real da economia
orooorcionou um período de vigoroso crescimento da
arrecadação. A maior lucratividade das empresas foi
decisiva para os resultados fiscais favoráveis. Elevaram-se de forma significativa e em valores reais, deflacionados pelo {ndice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), as receitas do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL), e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins). O crescimento da massa
de salários fez aumentar a arrecadacão do Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF) e a receita de tributação
sobre a folha da previdência social. Não menos relevantes foram os elevados ganhos de capital, responsá~
veis pelo aumento da arrecadação do IRPF.

(Adaptado de http://www.ipea.gov.br!
sites/000/2/publicacoes/cartaconjuntura/cartaOS/7,
acesso em 29/4/2012)
(A) Emprega-se o singular em "proporcionou" para
respeitar as regras de concordância com "economia".
(8) O uso do plural em "valores" é responsável pela
flexão de plural em "deflacionados".
(C) O plural em "resultados" é responsável pela flexão de plural em "Elevaram-se".
{D) O singular em "a arrecadação" é responsável pela
flexão de singular em "fez aumentar".
(E) A flexão de plural em "foram" justifica-se pela
concordância com "relevantes".

(B) "parece"> parecem
(C) "destinam"> destina

{D) "abrimos"> abrem

Alternativa correta: letra "b"- Para não haver
confusão, é aconselhável tirar as intercalações: Eleva-
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ram~se a Contribuição Social sobre o lucro Líquido
{CSll), e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cof!ns). Agora, analisemos a intercalação que foi retirada: de forma significativa e em
valores reais, deflacionados pelo fndice de Preços ao
Consumidor Amplo {!PCA). Desenvolvendo a oração
reduzida de particípio: que (os quais) foram deflacionados pelo fndice de Preços"" oração adjetiva {possui pronome rel,üivo) explicativa {possui pontuação).
O que foram deflacionados? Os valores. Vamos às
outras explicações para sanar dúvidas.

Alternativa "a"- O bom desempenho
porcionou.

pro~

Alternativa "c" - Elevaram-se é verbo transitivo direto + se (pronome apassivador), o sujeito
composto é a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) foram elevados

(voz passiva analítica). Eis o porquê de o verbo estar
no pluraL
Alternativa "d"- O crescimento fez aumentar.
Alternativa "e" - Ordem direta: os elevados
.9.illlbos de capital responsáveis pelo aumento da
arrecadação do !RPF não foram relevantes (predicativo do sujeito).
268. (ESAF- Auditor-Fiscal- RFB/2012) Assinale o
segmento de texto que foi transcrito com total correção gramatical.

http:J/avaranda.blogspot.com.br/2012/07/ausencia-de-principios-denis-/errer.htm/}

Alternativa "c": correta.
O Nota da autora: Questão de concordância e
regência verbal.

Alternativa c correta: o verbo concorda com
o sujeito: Espetáculos de imoralidade de parte dos
políticos e de seus partidos são percebidos.
Alternativa "a" -o destino que se dá aos impostos: o destino que é dado aos impostos; nada mais
são do que bens miyados.
Alternativa "b" - é no~mal que ~e coloquem
normal que questões sejam colocadas.

~;é

Alternativa "d"- Não surpreende que: o verbo
surpreender é transitivo direto; a honestidade o ter
palavra o cumprir promessas tenham surgido como
qualidades requeridas.
Alternativa "e" - Sujeito oracional (possui
verbo)"" verbo no singular: Ter orindpios é considerado essencial.
269. (ESAF- Auditor-Fiscal- RFB/2012) Assinale o
trecho de relatório contábil que se apresenta inteiramente correto quanto ao emprego do padrão formal
escrito da língua portuguesa.

Na administração do Estado, em seus vários
níveis, está presente o destino que se dáo aos
impostos, que nada mais é do que bens privados
transferidos obrigatoriamente para a esfera estataL

a) A crédito desta conta vem sendo contabilizada
mensalmente a importância de R$10.628,75.
Indagamos ao setor contábil sobre os referidos
valores, que ao longo do ano soma-se mais de
cem mil reais. No entanto, não nos foi fornecida
nenhuma explicação.

b) logo, é normal que se coloque questões atinentes à moralidade na gestão desses recursos, que devem - ou deveriam - estar destinados à melhoria das condições de vida dos
cidadãos.

b) Alertamos que, a falta de controles internos e da
conciliação contábil da conta podem propiciar
fraudes e desvios de valores, pois funcionários
que têm conhecimento do fato podem utilizá-lo
para fins de desfalques.

c)

c) Alertamos que empréstimos feitos a funcionários
não firmados mediante contrato, e sem cláusula
de cobrança de encargos financeiros, poderão
ser considerados pelo fisco como adiantamentos salariais e tributados na fonte, na ocasião da
liberação dos recursos.

a)

Espetáculos de imoralidade de parte dos políticos e de seus partidos são percebidos como
desvios de recursos privados, que tiveram destinação eticamente indevida.

d) Não surpreende de que, em pesquisas de opinião sobre prefeitos, a honestidade, o ter palavra, o cumprir promessas tenha surgido como
qualidades requeridas do homem público.
e) Ter princípios são considerados essenciais. Po~
lítica sem valores equivale a um cheque em
branco dado a governantes e parlamentares no
uso dos recursos públicos.
(Oennis L Rosenfield, "Ausência de princípios'; O
Estado de Sáo Paulo, 16107/2012, com adaptações.

d} Recomendamos ampliar as atenções sobre os
adiantamentos pendentes de longa data, haja
visto, que, desta forma, eles se caracterizam
como empréstimo, sendo necessário, daqui por
diante, a elaboração de contratos com previsão
de cobrança de encargos financeiros.
e) Entre as adições ao ativo fixo da companhia,
persiste situação comentada em nosso relatório
anterior onde se constatou valores que se carac-
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terizam como despesa operacional invez de
custo de aquisição ou desenvolvimento de,bens

permanentes.
(http://pt.scribd.com/dod55427164/Mode/o-Re-

latorio-Auditoría-Contobi/, com adaptações}

Alternativa "ci~: correta.
O Nota da autora: Questão de concordância e
pontuação. Normalmente, em questões com enunciados que utilizam norma culta correta ou padrão
culto, os erros são de concordância e pontuação. Na
alternativa c, verbos concordam com os respectivos

sujeitos e a pontuação está correta.
Alternativa "a" -Indagamos o setor contábil: o
verbo indagar é transitivo direto; somam-se.
Alternativa "b"- Dois erros: Alertamos que (1)
a falta de controles internos e da conciliação contábil
da conta {2) pode propiciarfraudes: 1. Não se separa
com vírgula a oração principal da subordinada substantiva (alertamos isto); 2. O verbo deve concordar
com o sujeito.
Alternativa "d" - Haja vista equivale a tendo
em vista "' invariável; sendo necessária, daqui por
diante, a elaboracão.
Alternativa "e" - Erros: persiste situaçáo
comentada em nosso relatório anterior em que se
constatou: constatou no relatório = em que ou no
qual; (... ) em que se constataram valores: valores
foram constatados; invés.
.,_Dicas:
1)

O pronome relativo onde apenas pode retomar
lugar e pode ser substituído por em que, no (a)

qual.
2}

Ao invés de: ao contrário de {usar acompanhado
de palavras antônimas: ao invés de dia, era noite);

em vez de: no lugar de, em lugar de.
270. {ESAF - MTE - Auditor-Fiscal do Trabalho/
2010) Com base na norma gramatical da língua
escrita, analise as propostas de alteração do texto
abaixo e, a seguir, assinale a opção incorreta.

A civilização industrial leva à concentrqcão de
poder e ao declínio da liberdade indjvidual mas, ao
mesmo tempo, liberta os homens das piores formas
de servidão, do peso do trabalho alienante, tomando
possível imqqinar um mundo de homens livre5 que
conseguirão a uliberdade da impulso criotivou- este
é o verdadeiro objetivo do reconstrução social. Por
meio do aumento dos padrões de conforto e acesso à
informação, essa dvilizaq'io cria condições favoráveis

parq desafiar radicalmente os velhos laços de autoridade.
(A) No trecho "à concentração de poder e ao declínio da liberdade individual" (início do texto),
substituir "à" por "a" e suprimir "ao".
(8) Substituir o trecho "tornando possível imaginar"
por "no qual possibilita imaginarem-se".

(C) Substituir o segmento "um mundo de homens
livres que conseguirão// por "um mundo cujos
homens livres conquistarão".
{D) Inserir o adjetivo "industrial" após o substantivo

"civi!ização"{final do texto).
(E) Substituir o segmento "para desafiar" (final do
texto) por "para que se desafiem".

Alternativa "b": correta.

O Nota da autora- Questão de concordância,
conjunção, regência (crase) e verbo.
Na alternativa b, haveria dois erros ao substituir
a expressão indicada: 1. Concordância- verbo transitivo direto+ se indica voz passiva sintética e possui
sujeito. O correto seria: possibilita imaginar-se um
mundo "' um mundo é imaginado; 2. A preposição
~está descabida porque vocábulo algum a pede.
Correção: que possibilita imaginarMse.
Alternativa "a" - Muito cuidado: questão de
crase com paralelismo. Se há dois termos ou mais,
usa-se o artigo em todos ou em nenhum. Daí surge o
grande peguinha. Vamos entender melhor?

A civilização industrial leva à concentração de
poder (preposição + artigo) e ao declínio da liberdade individual {preposição+ artigo)

A civilização industrial leva a concentração de
poder {preposição) e declínio da liberdade individual
No segundo caso, a preposição a está regendo
os dois termos.
Alternativa "c"- Ao inserir o pronome relativo
cujo, forma-se a seguinte sequência: os homens
livres conquistarão o mundo.
Alternativa"d"- No inicio do texto, há a expressão civilização industrial, basta retornar para se
certificar da coesão: A civilização industrial leva à

concentração de poder e ao declínio da liberdade individual (... ) essa civilização industrial cria condições
favoráveis para desafiar radicalmente os velhos laços
de autoridade.
Alternativa "e"- essa civilização cria condições
favoráveis para que se desafiem radicalmente os
velhos laços de autoridade"" a finalidade foi mantida
e a oração que estava na voz ativa foi transposta para
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passiva sintética (verbo transitivo direto+ se). Atentando-nos à concordância, passemos para a passiva
analítica: para que os velhos laços de autoridade
sejam desafiados radicalmente.

divulgação, pela internet, de todas as despesas de custeio e de investimento da Justiça Federal, da Justiça
do Trabalho, das Justiças estaduais, da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar. Até hoje, só alguns tribunais
vinham divulgando suas contas.

271. (ESAF - MTE- Auditor-Fiscal do Trabalho/
2010) Assinale a opção que corresponde a palavra ou

A medida, juntamente com os indicadores de
desempenho funcional e as inspeções da Corregedoria
Nacional de Justiça, oermítirá identificar os casos de
mó gestão financeira, de arbitrariedades, de malversação de recursos públicos e de gastos perdulários. Por
gastar excessivamente com a manutenção dos gabinetes de seus dirigentes, por exemplo, alguns Tribunais
de Justiça estaduais não dispunham de recursos suficientes para manter as varas judiciais, preiuriicando
fQm..lru2 o atendimento à população.

expressão destacada no texto abaixo que foi empregada de acordo com as regras de concordância.

Como nunca antes, a ordem e a cultura do capital
mostram inequivocamente o seu rosto inumano, revelam a lógica perversa que ru_(1) dominam(2} internamente e que, antes, podiam ser escamoteadqs(3)
a pretexto do confronto com o socialismo: criam, por
um lado, grande riqueza e concentração de poder
à custa da devastação da natureza, da exaustão da
força de trabalho e de uma estarrecedora pobreza. A
utilização crescente da informatização e da robotização criam(4}, ao dispemar o trabalho humano, os
desempregados estruturais., hoje, totalmente descartáveis.. E ~(5} aos milhões só nos países do Primeiro Mundo. (Adaptado de Leonardo Boff. Depois de
500 anos: que Brasil queremos? Petrópolis, RJ: Vozes,
2000,p.41.}
(A) (1)

Contribuindo para racionalizar a gestão dos
recursos financeiros dos tribunais, as novas regras
do CNJ ajudarão o Judiciário a melhorar sua imagem perante a opinião pública. Há dois meses, a
pesquisa indice Latino-americano de Transparência Orçamentária, realizada em 12 países, apontou
o Judiciário como o mais "opaco" dos Três Poderes.
Quanto mais. transparente for a Justiça, maior será
sua credibilidade. (0 Estado de S. Paulo, Editorial,
17!0112070.}

(B) (2)

~

(C) (3)

(A) "vem tomando" (primeiro parágrafo)
tomado.

tem

(D) (4)

(B) "vinham divulgando" (primeiro parágrafo) -)
tem divulgado.

(E) (5)

(C) "permitirá identificar" (segundo parágrafo)~ vai
permitir que se identifiquem.

Alternativa "a": correta.
1)

A lógica perversa domina a ordem e a cultura
capital ""as domina.

2)

~domina.

3)

~Podia ser escamoteada.

4)

A utilízacão cria.

(E) Tontribuindo" {último parágrafo) -) Ao contribuir.

Alternativa "b": cor-reta.

5} Os desempregados estruturais somam-se= são
somados. Quando a oração estiver na voz passiva sintética {verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto + se), transponha-a para a
voz passiva analítica {verbo ser+ particípio} para
ter certeza da correta concordância.

272. (ESAF - MTE -

(0) "prejudicando com isso" (segundo parágrafo) -)
o que tem prejudicado.

Auditor~Fiscal

do Trabalho/

2010) Assinale a opção que, ao substituir elemento
desta~ado no t:xto, acarreta erro gramatical.

Entre as diversas providências que o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) vem tomqndo com o objetivo de tomar mais transparente e eficiente a administração do Poder Judiciário, uma das mais simples
começará a ser adotada brevemente. Trata-se da

O Nota da autora - Questão de concordância
e verbo.
Se o sujeito está no plural, o verbo deve estar no
plural - alguns tribunais têm divulgado suas contas. Além de haver erro de concordância na substituição, ocorre também alteração no tempo verbal.
Vinham divulgando= divulgavam; tem divulgado=
divulgam.

Alternativa "a"- O Conselho vem tomando= O
Conselho tem tomado.
Alternativa "c" - A medida permitirá identificar= A medida vai permitir que se identifiquem os
casos. Altera o sujeito, mas a concordância permanece correta. Os casos que serão identificados.
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Alternativa "d"- prejudicando com isso o atendimento à populaçáo = o que tem prejudicado o
atendimento à população. Note que o Q anteposto
ao pronome relativo é um pronome demonstrativo.
.,_ Dica- O (a) +que= pronome demonstrativo

+ pronome relativo.
Exemplo: Ele foi o que mais estudou = Ele foi
aquele o qual mais estudou.
Alternativa "e"- Contribuindo para racionalizar
a gestão dos recursos- Ao contribuir para racionali-

•••

zar a gestão dos recursos. Por indicar tempo, a substituição é correta .
273. (ESAF- Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasilf2009) Os trechos abaixo constituem um texto
adaptado de O Globo. Assinale a opção que apre-

senta .e.rm de concordância.
{A) Para sustentar um crescimento duradouro nos
moldes do registrado no ano passado, a economia brasileira precisa se preparar, multiplicando
seus investimentos, que, aliás, parecem deslanchar. Mas leva algum tempo até que atinjam a
fase de maturação.
(B) Nesse período, seria preferível que a economia
crescesse em ritmo moderado, na faixa de 4%
a 5% ao ano, para evitar pressões indesejáveis
sobre os preços ou uma demanda explosiva por
importações, o que poderia comprometer em
futuro próximo as contas externas do país.
(C) O Brasil felizmente tem uma economia de mercado, na qual controles artificiais não funcionam
ou causam enormes distorções. As iniciativas de
política econômica para se buscar um equilíbrio
conjuntural deve, então, se basear nos conhecidos mecanismos de mercado.
(0} No caso do Banco Central, o instrumento que
tem mais impacto sobre as expectativas de curto
prazo, sem dúvida, é a taxa básica de juros, que
estabelece um piso para a remuneração dos títulos públicos e, em consequência, para as demais
<lplicações financeiras e operações de crédito
não subsidiado.
(E) Se a taxa de juros precisa agir sozinha na busca
desse equilíbrio conjuntural, o aperto monetário
pode levar os agentes econômicos a reverem seus
planos de investimento, e com isso o ajuste se toma
mais moroso, sacrificando emprego e renda.

Alternativa "c": correta.
O Nota da autora: Além de encontrar o sujeito,
sempre s·ublinhe o núcleo para não haver enganos.

Normalmente a concordância é verbal, mesmo se
não citada no enunciado.
As iniciativas de política ecoqõmica paJa se
buscar um equilíbrio conjuntural devem, então, se
basear nos conhecidos mecanismos de mercado. O
sujeito do verbo dever, além de possuir artigo plural,
é um substantivo plural (iniciativas).

Verbos em negrito e sujeitos sublinhados;
Alternativa "a" - Para sustentar um crescimento duradouro nos moldes do registrado no ano
passado, a economia brasileira precisa se preparar,
multiplicando seus investimentos, que, aliás, pare*
cem deslanchar. Mas leva algum tempo até que atin~
jam a fase de maturação.
Alternativa "b"- Nesse período,-·seria preferível que a economia crescesse em ritmo moderado,
na faixa de 4% a 5% ao ano, para evitar pressões
indesejáveis sobre os preços ou uma demanda
explosiva por importações, o g_yg poderia comprometer em futuro próximo as contas externas
do país. Que é o sujeito que retoma o pronome
demonstrativo o.
Alternativa "d" - No caso do Banco Central. o
instrumento .9.1!.§: tem mais impacto sobre as expectativas de curto prazo, sem dúvida, é a taxa básica
de juros, .9.\J.f estabelece um piso para a remuneração dos títulos públicos e, em consequência, para as
demais aplicações financeiras e operações de crédito não subsidiado. O primeiro que é o sujeito que
retoma o substantivo instrumento; o segundo que
retoma a taxa básica.
Alternativa "e" - Se a taxa de juros precisa
agir sozinha na busca desse equilíbrio conjunturaL
o aperto monetário pode levar os agentes econô~ a reverem seus planos de investimento, e
com isso o ajuste se torna mais moroso, sacrificando
emprego e renda.
274. (ESAF - Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil/2009} Os trechos a seguir constituem um
texto adaptado do Editorial de O Estado de S. Paulo,
de 30/8/2009. Assinale a opção em que o segmento
apresenta êiQ gramatical.

(A) A Pesquisa Anual de Serviços, do IBGE, é um
retrato confiável do emprego, do salário e da
renda no setor que mais contribui para o PIB
(65,8%). Na pesquisa que saiu agora, de 2007, o
IBGE se valeu de dados de 1 milhão de empresas, que empregavam 8,7 milhões de pessoas
e obtiveram receita operacional de R$ 580,6
bilhões.
(8) O rendimento médio dos trabalhadores do
setor declinou de 3,2 salários mínimos para
2,5 salários mínimos no período. Sabe-se que
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o salário mínimo foi corrigido bem acima da

inflação, mas o salário real nos serviços cresceu
apenas 6,3% entre 2003 e 2007, ou seja, abaixo
do PlB.

participação da folha de salários no valor adicionado caiu de 51,8%, em 2003, para 47,4%, em
2007. E um indicio de que mais recursos foram

(C) A

destinados para pagamento de tributos ou para
aumentar os lucros das companhias.
(O} Nela, o IBGE comparou os dados de 2003 com os

de 2007, período em que a massa salarial paga
pelas empresas pesquisadas evoluíram de RS 61

(D) Segundo Bergson, a duração se mede pela sensação de continuidade entre o instante presente,
o passado imediato e o futuro próximos; no
entanto, nada indica que o registro psíquico dessas duas formas do tempo que alongam o presente devam limitar-se em curtos períodos antes
e depois do brevíssimo instante.
(E) Talvez a medida do transcorrer do tempo não
individual não se assemelhe com o desenrolar
de um fio, mas do tecer de uma rede que abriga
e embala um grande número de pessoas ligado
entre si pela experiência.

bilhões para R$ 106,8 bilhões.

(E) Quando se somam salários, retiradas e outras
remunerações, alguns setores apresentaram
recuperação expressiva entre 2006 e 2007 caso dos serviços financeiros de corretoras e
distribuidoras de valores (+28,6%), atividades
imobiliárias e aluguel de bens (+18,6%), serviços
de informaçao (+10,3%) e serviços prestados às
famílias (+9,8%).

Alternativa "d": correta - A massa salarial
evoluiu. O verbo deve concordar com o sujeito
(núcleo: massa).
Nas alternativas

a, b, c e e não há erros.

275. (ESAF - Analista Tributário da Receita
Federal do Brasil/2009) Assinale o trecho do texto
adaptado de Maria Rita Kehl (O tempo e o cão: a atualidade das depressões. São Paulo: Boitempo, 2009}
em que, na transcrição, foram plenamente atendidas as regras de concordância e regência da norma
escrita formal da Língua Portuguesa.
{A) Paradoxalmente, as mesmas inovações tecnoló-

gicas destinadas a nos poupar o tempo de certas
tarefas manuais e aumentar o tempo ocioso vem
produzindo um sentimento crescente de encurtamento à temporalidade. Tal sentimento talvez
esteja relacionado com o encolhimento da duração.
(B) A vivência contemporânea da temporalidade é
dominada por um subproduto das ideologias da
produtividade, às quais reza que se devem aproveitar, ao máximo, cada momento da vida.
(C) Desligado do frágil fio que ata o presente à experiência passada, voltado, sofregamente, para o
futuro, o individuo sofre com o encurtamento da
duração. Assim, desvalorizam-se o tempo vivido
e o saber que sustenta os atos significativos da
existência.

Alternativa "c": correta.

O Nota da autora: Questão de concordância e
regência. Cuidado, pois na alternativa c, o pronome
relativo que está se referindo apenas ao termo saber
e por isso o verbo está no singular.
Alternativa "a"- O verbo deve concordar com
o sujeito: as mesmas inovações vêm produzindo
um sentimento crescente de encurtamento à temporalidcde.
Alternativa "b"- Há dois erros: o subproduto

o qual reza que se deve aproveitar cada momento
da vida. A vivência contemporânea da tempora/i-

dade é dominada por um subproduto das ideologias
da produtividade, o qual reza que se deve aproveitar, ao máximo, cada momento da vida. O pronome
relativo refere-se a subproduto (que possui função
de sujeito). Deve aproveitar pode ser substituído
por aproveita. Como o verbo principal é transitivo direto seguido do pronome apassivador se, o
sujeito é cada momento da vida. Equivale a: cada
momento da v·1da deve ser aproveitado.

Alternativa "d" - Dois erros: o adjetivo próximo deve concordar apenas com o futuro e quem
se limita, limita-se a algo: devam limitar-se a curtos
períodos.

Alternativa "e"- Fácil! Pessoas ligadas.
276. (ESAF - Analista Tributário da Receita
Federal do Brasil/2009) Os trechos abaixo constituem um texto adaptado de Luiz Gonzaga Beluzzo,
Valor Econômico de 14 de outubro de 2009. Assinale a opção que apresenta êiQ gramatical.
(A) Os movimentos observados no interior da circulação financeira, em si mesmos, não prometem
à economia global uma recuperação rápida e
brilhante, mas indicam que os mercados não
temem a formação de novas bolhas de ativos
nos mercados emergentes.
{B) Diante do frenesi que ora turbina as bolsas, as
moedas dos emergentes e as commodíties não

Revisaço" -língua
faltam prognósticos que anunciam o fim da
crise e preconizam uma recuperação rápida da
economia global, liderada pelos emergentes.
(C) Nas circunstâncias atuais, a realocação de carteiras favorecem as bolsas, as moedas dos
emergentes e as commodities, enquanto o dólar
segue uma trajetória de declínio, depois da
valorização observada nos primeiros meses de
crise.
t
(D)

No rol de vencedores da batalha contra a
depressão global, figuram, em posição de respeito, a China, a Índla e o Brasil, cada qual com
suas forças e fragilidades.

(E) Entre as fragilidades, sobressaem a pressão para
valorização das moedas nacionais e as ações de
esterilização dos governos, com efeitos indesejáveis sobre a dinâmica da dívida pública
dos países receptores da "chuva de dinheiro
externo".

Portuguesa~ Duda

Nogueira

d) O autor dedica atenção especial à figura marcante de Getúlio Vargas, suas ideias sobre o
movimento trabalhista e sobre o papel reservado às classes operárias no desenvolvimento
nacional, trazendo o livro, em apêndice, a íntegra da Carta Testamento e de trés célebres discursos proferidos no Dia do Trabalho.
e) Embora fundamentado em sólida bibliografia,
o livro não tem a aridez dos textos académicos. Almir Pazzianotto Pinto, como advogado
trabalhista no ABCD paulista, como Ministro do
Trabalho ou como Ministro do Tribunal Superior
do Trabalho, conviveu com muitos dos personagens que retratam e foi testemunha de outras
tantas histórias que registra, emprestando,
assim, um calor especial à narrativa.
(http://www.stpinf.com:BOBO/producaa/gen
adm.nsf/Paginas)

Alternativa "e": correta.
Alternativa "c": correta- O verbo deve concordar com o sujeito: a realocação de carteiras favorece
as bolsas.
As alternativas a, b, de e não possuem erro.
277. (ESAF - MTE - Auditor-Fiscal do Trabalho/
2006) Os trechos abaixo constituem um texto. Assi-

nale a opção que apresenta .er.t:Q gramatical.
a) No livro Breve História do Trabalho no Brasil,
Almir Pazzianotto esboça a trajetória da classe
trabalhadora, da colonização portuguesa ao
último governo militar. Mostra como se explorou, sem limites éticos e humanos, a mão de
obra indígena e negra e como, durante a Primeira República, as oligarquias, com medo das
ide ias revolucionárias trazidas pelos imigrantes,
procuraram bloquear as tentativas de organização dos trabalhadores.
b) Mostra também como se desenhou o modelo
sindical brasileiro, a partir do primeiro governo
de Getúlio Vargas, e por que esse modelo se
manteve incólume até a Constituição de 1988,
apesar das profundas transformações político-institucionais pelas quais passou o País nesse
período.
c)

Registra, também, que a redemocratização
do Brasil significou apenas uma atenuação do
modelo anterior, sendo ainda marcante a participação do Estado na vida sindical, por meio de
normas obrigatórias relativas a modelo de organização, registro, quotas compulsórias, negociações salariais e dissídios coletivos.

O Nota da autora: Pode-se considerar esta
questão como difícil. Se houve dificuldade, não se
apavore, porque o erro está mesmo difícH de ser
encontrado.

Vejamos: Almir Pazzianotto Pinto conviveu com
muitos dos personagens que retrata e foi testemunha de outras tantas histórias que registra. O sujeito
dos verbos conviver, retratar, ser e registrar é Almir
Pazzianotto Pinto, por isso os verbos devem permanecer no singular.
Sujeitos e verbos:
Alternativa "a" - Almir Pazzianotto esboça;
Almir Pazzianotto mostra; se explorou a mão de
obra· as oligarquias procuraram bloquear as tentativas de organização dos trabalhadores.
Alternativa "b" - se desenhou o modelo·
J1lili.:!gjQ se manteve; passou º-Eill:;..
Alternativa "c"
cou.

a redemocratízacão

~

signifi~

Alternativa "d"- O autor dedica.
278. (ESAF - MTE - Auditor-Fiscal do Trabalho/
2006) Os trechos abaixo constituem um texto. Assinale a opção que apresenta grrg:.
a) A Primeira Revolução Industrial pode ser entendida como uma guinada de todos os indicadores
econômicos ingleses, sobretudo nas duas últimas décadas do século XVIII.
b) Tal avanço dos indicadores econômicos tiveram várias razões: a intensificação do Comércio
Internacional desde o século XVI, a Revolução

I
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Agrícola (e a expulsão de vastos contingentes de
campesinos para as cidades), o surgimento de
uma indústria têxtil inglesa etc.
c)

~-

Esses acontecimentos propiciaram o que o historiador Eric Hobsbawm chama de a upartida
para o crescimento autossustentável". Por "crescimento autossustentável" entende-se: o poder
produtivo das sociedades humanas, até então
sujeito a variáveis climáticas ou demográficas,
tornou-se crescente e constante -livre de epidemias, fomes, pestes ou intempéries, que regularmente ceifavam grandes contingentes de mão
de- obra em quase toda a Europa.

d) Contraposto à Idade Média, em que o problema
crônico da produção era a falta de homens e
mulheres nos campos (e não de terras), o período que se segue à Revolução Industrial é aquele
em que o homem começa a tornar-se um pouco
mais supérfluo.
e)

Como explic!ta Hobsbawm, trata-se de período em que, às grandes massas de desempregados e campesinos desapossados, juntou-se
um sistema fabril mecanizado que produzia
"em quantidades tão grandes e a um custo tão
rapidamente decrescente a ponto de não mais
depender da demanda existente, mas de criar o
seu próprio mercado".
(Raquel Veras Franco, Breve Histórico da Justiça e
do Direito do Trabalho no Mundo. http://www.tst.gov.
br!Srcar/Documentos/Historico)

homem do campo vivia, em média, 50 anos e o
da cidade, 30 anos.
b) Talvez esses números sejam indicadores da dramaticidade das modificações ocasionadas, na
vida de milhões de seres humanos, pela Revolução IndustriaL
c)

Essa dramaticidade que, muitas vezes, nos
escapa, mas que podemos entrever, como nos
informa Hobsbawm, se levarmos em conta que
era comum, nas primeiras décadas dos oitocentos, encontrar trabalhadores citadinos vivendo
de forma que seria absolutamente irreconhecível para seus avós ou mesmo para seus pais.

d} A fragmentação das sociedades campesinas tradicionais, que originou as grandes massas nas
cidades, fazem com que, nas palavras de Hobs·
bawm, "nada se tornasse mais inevitável" do que
o aparecimento dos movimentos operários.
e)

Aqueles trabalhadores, que viviam em condições insuportáveis, não tinham quaisquer recursos legais, somente alguns rudimentos de proteção pública.
(Raquel Veras Franco, Breve Histórico da Justiça
e do Direito do Trabalho no Mundo- http://www.tst.
gov.br!Srcar/Documentos/Historico)

Alternativa "d": correta- A fragmentação, que
originou(. .. ), faz.
Sujeitos e verbos:

Alternativa "b": correta - Tal avanço teve
várias razões.
Sujeitos e verbos:

Alternativa "a" - As riquezas eram; as condide vida nas cidades costumavam ser; alguns
recenseamentos relatam; o homem vivia.

~

Alternativa "b"- esses números sejam.
Alternativa "a" - A Primeira Revolucão lndus:t.J:@! pode ser entendida.
Alternativa "c" - Esses acontecimentos propiciaram; o historiador Eric Hobsbawm chama; Q
poder tornou-se.
Alternativa "d" - o problema crônico era;
período é aquele; o homem começa a tornar-se.

Q

Alternativa "c" - Essa dramaticidade escapa;
era comum encontrar trabalhadores· forma seria.
... Dica - Palavrinha Que todos os concurseiros
adoram: sempre que o sujeito for oracional (possuir
verbo), o verbo da oração principal deve ficar no singular.

Alternativa "e"- explícita Hobsbawm juntou-se um sisten:a.

Exemplo: Era necessário obter bom resultado. O
que era necessário? Obter bom resultado {sujeito).
Classifica-se, também, como oração subordinada
substantiva subjetiva.

279. (ESAF - MTE - Auditor-Fiscal do Trabalho/
2006) Os trechos a seguir constituem um texto. Assinale a opção que-apresenta erro de concordância.

Alternativa "e" - Aqueles trabalhadores, que
viviam; Aqueles trabalhadores não tinham quaisquer recursos.

a)

As riquezas geradas eram, de fato, imensas e as
condições de vida nas cidades costumavam ser
horríveis. Para se ter ide ia, alguns recenseamentos ingleses, da década de 1840, relatam que o

280. {ESAF - MTE - Auditor-Fiscal do Trabalho/
2006) Os trechos abaixo constituem um texto. Assinale a opção gramaticalmente correta.

..
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a) O primeiro interesse dos espanhóis e portugueses pela América foi o ouro acumulado. A mera

exploração do ouro, no entanto, não assegurou
à Portugal a manutenção da colônia, ameaçada

de ocupação. Nesse período, somente a ocupação representava verdadeiro domínio. Por

outro lado, os gastos de defesa eram bastante
elevados.
b) Como os portugueses já possuíam experiência

Revisaço-·"- língua Portuguesa • Duda Nogueh<J

Alternativa "b"- a juncão desse conhecimento
técnico dos portugueses com a capacidade de trans"
porte dos holandeses na Europa permitiu.
Alternativa "c" - não havia r'não de obra na
colônia.
lil>- Dica- Verbo haver no sentido de existir ou
ocorrer é impessoal (sem sujeito, sem pessoa) e deve
ficar no singular.

Exemplo: Havia candidatos == Existiam candida-

no cultivo do açúcar em grande escala nas ilhas

•••

do Atlântico, a junção desse conhecimento

tos.

técnico dos portugueses com a capacidade de

Alternativa "d" - o sistema de monopólio da
produção do açúcar entrou em decadência.

transporte dos holandeses na Europa permitiriam a produção do açúcacem larga escala no
Brasil.

c)

O principal problema para essa expansão seria
a mão de obra, pois não haviam na colônia e

o transporte de Portugal era economicamente
inviável.
d) Na expansão da plantação do açúcar no Brasil,
Portugal utilizou~se, inicialmente, do trabalho de índios escravizados. Mas o sistema de
monopólio da produção do açúcar entraram
em decadência com o início da produção nas
ilhas das Antilhas, fazendo com que o preço do
produto caísse.
e) A necessidade política de colonização das terras
e a ausência de mão de obra excedente na Península Ibérica, na época, levaram Portugal a optar
pela introdução da mão de obra escrava africana
{negra).
(Sidnei Machado. Internet: http://ca/vados.c3sl.
ufpr.br/ojs2/index.php/direito/artic!e(viewPDF
lnterstitial/1766/1463}

Alternativa "e": correta.
O Nota da autora: Questão de concordância e

crase.
Cuidado na alternativa~! O sujeito é composto e
o verbo está correto: A necessidade política de colonização das terras e a ausência de mão de obra excedente na Península Ibérica levaram.
Alternativa "a" - não assegurou a Portugal ""
para lugar, usar a antiga dica voltei de Portugal. Não
há acento indicativo de crase.
._. Dica- Para se certificar se haverá crase antes
de lugar, relembremos o velho macete: quem vai a e
volta da ==crase no a, quem vai a e volta de ==crase
para quê?
Exemplo: Foi à China I Voltou da China. Foi a
Roma I Voltou de Roma.

281. (ESAF - MTE -Auditor-Fiscal do Trabalho/
2006) Os trechos a seguir foram adaptadcs de urn.l
reportagem da Folha de S. Paulo, 30 de abril de 2006.
Assinale aquele que não apresenta grrQ de natureza
gramatical.
(A) Um diploma universitário ou o ingresso no
ensino superior não são garantias que os salários
não se deteriorem de modo mais intenso nos
períodos de crise, pois as maiores perdas entre
2002 e 2006, ocorreram nos trabalhadores com
mais de 11 anos de estudo.
(B) A maior perda real da remuneração das pessoas,
com maior nivel de instrução ocorre em razão da
grande oferta de mão de obra qualificada, sem
ter a contrapartida da expansão das vagas "de
classe média".
(C} A força de trabalho "abundante" traz· se um alto
nível de competição no mercado de trabalho
que "achatam" os salários, especialmente em
períodos de fraco nível de atividade econômica.
(O) Com farta oferta de mão de obra no Brasil, as
empresas podem selecionar profissionais qualificados pagando-lhes salários mais baixos e,
muitas vezes, contratar um profission<l 1T12;·,
capacitado do que a função exigiria.
(E) O fenômeno não é uma tendência mundial: tra·
ta-se de uma anomalia do mercado de trabalho
brasileiro, que existe uma redução de postos de
trabalho possuindo remunerações mais elevadas por que o modelo econômico brasileiro destrói empregos de classe média.

Alternativa "d": correta .
O Nota da autora: Questão de concordância,
ortografia, pontuação e regência.
Apesar de não haver erro, vale a pena comentar
o emprego do pronome pessoal oblíquo lhes: quem
paga, paga algo a alguém"" objeto indlreto de pagar.

r
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Concordância

Alternativa "a" - não são garantias de que os

salários"" não são garantias~; pois as maiores
perdas, entre 2002 e 2006, ocorreram = intercalar
0 adjunto adverbial de tempo (inserir vírgula antes}.
Alternativa "b"- A maior perda real da remuneração das pessoas, com maior nível de instrução,
ocorre em razão da grande oferta de mão de obra
qualificada= intercalar a expressão em negrito com

e)

Alternativa "c" um alto nível de compeücão
no mercado de trabalho que "achata" os salários.
Alternativa "e"- trata-se de uma anomalia do
mercado de trabalho brasileiro, em que {ou onde,
ou no qual) existe uma redução de postos de trabalho = existe uma redução de postos de trabalho
no mercado· possuindo remunerações mais elevadas porque o modelo econômico brasileiro destrói
empregos de classe média"" porque é uma conjunção explicativa e equivale a Q..Q.h.
~Dica

1)

2)

I

j

dos porquês:

Mesmo que cada um de nós, em sua vida, nasça
dentro de um Estado -e, portanto, depois dele
-, este último somente tem validade como ferramenta ou meio para promover fins que são os
nossos.

Adaptado de Renato Janine Ribeiro, Fronteiras da
ttica, São Paulo: Senac, 2002, p.134, 135.

Alternativa "a": correta- O verbo deve concordar com o sujeito: cada indivíduo detém.
Nas alternativas b, c,d e e não há erros.

Por que: equivale a peloíal qual (pronome relativo) ""O caminho por que passo; vem acompanhado pela palavra razão"" Não sei por que você
atrasou tanto.

283. {ESAF - Secretaria da Receita Federal - Técnico da Receita Federal/2003) Assinale a opção

Porque: é uma explicação e normalmente pode
ser substituído por QQ.J.2 = Fala demais porque

(A) Os milhares de pessoas que cometeram delitos,
após cumprirem suas penas, ficam quites com a
sociedade.

pensa pouco.
3)

Porquê: segue a regra da palavra .9.1l.f:. Usado em
final de frase"" Ele saiu rápido e não sei por quê.

em que a concordância está de acordo com a norma
padrão.

(B) Nenhum dos colegas de seção afirmaram ter
presenciado qualquer ato delituoso, apenas relataram o que ouviram do funcionário punido.

Porquê: para facilitar, pense que admite plural
(nem sempre virá acompanhado pelo artigo} =
Saiu rápido e não sei o porquê. O estudo da palavra porquê- sem artigo e admite plural\

{C) A maioria dos casos examinados indicava ser

282. {ESAF- Secreta ri<:~ da Receita Federal- Técnico da Receita Federal/2003) Assinale o trecho do

(D) Dadas as circunstâncias em que ocorreu um

4)

I

I

ria para adotar o conjunto de regras e leis que
forma um Estado.
d) O que os contratualistas pretendiam não era
tanto afirmar uma verdade histórica, ou sequer
uma hipótese, mas expressar uma ideia filosófica
forte, revolucionária: o indivíduo tem prioridade
sobre o Estado.

vírgula após instrucão.

I
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texto que foi transcrito com erro.
a)

b)

c)

Os direitos humanos, a grande conquista
moderna, procedem da ideia de que o governo
está a serviço dos cidadãos, e não o contrário.
Cada indivíduo, antes mesmo de fazer parte do
poder político, já detêm direitos que são seus,
pelo simples ato de nascer.

t esse vínculo dos direitos humanos ao nascimento que permite dizer que eles são direitos
naturais. Já o Estado é um instrumento para realizarfins comuns às pessoas.
Vários teóricos da política, ao longo dos séculos
XVII e XVIIJ, afirmaram que o Estado nasceria de
um contrato. Eles foram indevidamente contestados depois que os avanços da história mostraram que seria impossível a pessoas isoladas
entre si desenvolverem a sofisticação necessá-

necessário a instauração de sindicância, ainda
que alguns de nós relutássemos em acatar a
auditoria realizada.
grande número de exonerações, foi publicado,
na mídia, uma nota que justificava ta! procedimento administrativo.
(E) Seguia anexo ao processo administrativo a cópia
dos contratos de serviços especializados que
haviam sido prestados na gestão anterior.

Alternativa "a": correta.

O Nota da autora: Como no enunciado não
especifica a concordância, verificar verbos e sujeitos,
adjetivos, artigos e substantivos. Na alternativ;, a não
há erros.
Alternativa "b"- Concordância verbal: a única
obrigatoriedade de mudança é no primeiro verbo:
D.êlb.!Jm dos colegas afirmou. Os demais podem
permanecer no plural e concordar com colegas.
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Alternativa "c"- Concordância nominal: necessáriaª instauração. O artigo manda na concordância. Sem o artigo: necessário instauração.
Alternativa "d" - Concordância verbal: foi
publicada uma nota (sujeito). A oração está na voz
passiva analítica e o particípio deve concordar com

o sujeito.
Alternativa "e" -Concordânc\a nominal: a côpia
seguia anexa.

2.FCC
284. (FCC - Agente Fiscal de Rendas - SP/2013)
Do ponto de vista da concordância, está correto o
seguinte enunciado:

{A} O fôlego da transíção depende, já fazem décadas, de estrutura física e mecanismos institucionais que o sustente.

Revisaço
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Alternativa "a" - o verbo fazer é impessoal
quando se trata de tempo.
Alternativa "c" - pergunta: o que é caracterizado como armadilha da média renda? Encontrando
como resposta " a situação ...", sabe-se que a concordância correta é "É caracterizad~ como armadilha
[...]a situação ... "(= a situação é caracterizada)
Alternativa "d" -leis condizentes= o adjetivo
condizente deve combinar em número {plural} com
o substantivo leis.
Alternativa "e" - parece estarem presos =
Embora possa soar pouco familiar, esta construção,
chamada de construção literária, é uma das duas formas corretas do infinitivo pessoal de "parece estar".
O verbo "parecer" pode relacionar-se de duas maneiras distintas com o infinitivo.

Quando "parecer" é verbo auxiliar de um outro
verbo: Elas parecem chorar. {construção corrente)

(8) Pode ter havido elevações significativas na base

educacional da população, talvez sem a proporção de ciência e engenharia que seria desejável.

~

•

(C) É caracterizado como armadilha da média renda
a situação em que ocorre um baixo crescimento
da produtividade e muito pouca elevação do
número de profissionais de alta qualificação
exercendo atividades criativas.

Elas parece chorarem: nesse exemplo ocorre,
na verdade, um período composto. "Parece" é
o verbo de uma oração principal cujo sujeito é a
oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo "elas chorarem". Como desdobramento dessa reduzida, podemos ter a oração
"Parece que elas choram." (construção literária)

{0) O México precisa de leis condizente com os
novos contextos mercadológicos, precisa quebrar a rigidez em áreas como petróleo e telecomunicações.

O erro de concordância presente nesta questáo
é: "a maioria chegaram", uma vez que o correto é: a
maioria chegou.

(E) A Argentina está entre os países que parece estarem presos à armadilha do baixo crescimento; a
maioria chegaram a desenvolver capacidade tecnológica em algumas poucas áreas.

285. (FCC ~Agente Fiscal de Rendas/2009) "Mas
muitos biólogos hào de concordar... " Diferentemente

Alternativa "b": correta - O verbo haver, no
sentido de ocorrer ou existir, é impessoal, permanecendo na 3a pessoa do singular, pois não possui
sujeito. Exemplo: Haverá elevações.

Já os verbos ocorrer e existir têm sujeito e, portanto, as flexões de número e pessoa são pertinentes. Exemplos: Ocorrerão elevações. Exístirão elevações. (elevações ocorrem/elevações existem).
É importante observar que os verbos auxiliares
::tssumem o c~mportamento dos verbos principais.
Assim, temos o seguinte:

~

~ocorrer elevações. Podem ter ocorrido elevações.
Deverão existir elevações. Podem ter existido elevações.
Deverá haver elevações. Pode ter havido elevações.

do que se tem acima, a frase que, consoante o padráo
culto escrito, exige o emprego do verbo "haver" no
singular é:
(A) Muita'> teorias já ~~--- sido submetidas à sua
análise quando ele expressou essa convicção.
(8)

Talvez-~~-~

algumas versões da teoria citada,
mas certamente poucos as conhecem.

(C} Quantos biólogos~~--~ pesquisado o assunto e

talvez não tenham a mesma opiniáo.
(D) Alguns mitos falsos-~~~~ merecido representação artisticamente irrepreensíveL
(E) Nós ~--~~ de corresponder às expectativas
depositadas em nossa equipe.

Alternativa "b": correta
O Nota da autora: O verbo haver não é impessoal por três motivos:

1) Possui sujeito (muitos biólogos);

Concordância
2) Náo pode ser substituído por existir ou ocorrer
{hão de concordar= concordaráo);
3)

61J

O Nota da autora: Questão de concordância,
ortografia, pontuação, verbo e regência.
Na

Admite plural.

Alternativa "b": Talvez haja algumas versões=
Talvez existam algumas versões.
Na primeira oraçáo o verbo é impessoal, por
equivaler a existire a análise sintática da frase é:
Talvez haja algumas versões. Talvez existam
algumas versões.
v.t.d. objeto direto- oraçáo sem sujeito intransitivo sujeito simples
Fixe assim: haver= singular I existir= plural.
1)

Muitas teorias já haviam sido submetidas à sua
análise. Muitas teorias= sujeito.

2)

Quantos biólogos haviàm pesquisado o
.assunto. Quantos biólogos = sujeito I haviam
pesquisado= pesquisaram.

3)

Alguns mitos falsos haviam merecído representaçáo. Alguns mitos= sujeito I haviam merecido
=mereceram.

4)

Nfu haveremos de corresponder às

alternativa~

não há erro.

Correções:
Alternativa "a": A sua crescente habilidade para
o diálogo ao mesmo tempo franco e polido foi atribuída aos ambientes que frequentava por conta da
profissão.
Alternativa "b": Não vão fazer diferença, a essa
altura, os pareceres desfavc.ráveis ao projeto, pois
grande parte dos consultores reconheceu a possibilidade de implementá-to.
Alternativa "c": Esses argumentos em estilo tão
requintado são fatais para convencer aqueles que
os consideram mais pela aparência que pela consistência, o que é um grande equívoco.
Alternativa "d": Em favor à ideia, ele expôs uma
dezena de fatores a cujo teor poucos tinham tido
acesso antes da polêmica reunião.

expectativas. Nós= sujeito I haveremos de corresponder
= corresponderemos.

Observações: A vírgula após ideia é necessária
por haver inversão de termos; retirar a vírgula após
fatores, pois indica posse do pronome relativo cujo;
a regência do substantivo acesso pede a preposição a e deve ser colocada anteposta ao pronome
·
relativo.

286. (FCC- Agente Fiscal de Rendas/2009)A frase
que está em total conformidade com o padrão culto
escrito é:

287. {FCC - Agente Fiscal de Rendas - Nível 1 2006) A frase em que a concordância está em conformidade com o padrão culto é:

{A) A sua crescente habilidade para o diálogo ao
mesmo tempo franco e polido foi atribuído aos
ambientes em que frequentava por conta da
profissão.

(A)

b) Não vai fazer diferença, a essa altura, os pareceres desfavorável ao projeto, pois grande parte
dos consÚitores reconheceu a possibilidade de
implementá-lo.

{B) Suponho que devem existir sérias razões para ele
ter-se comportado assim: todas as questões que
lhe eram postas ele julgava irrelevantes.

c)

Esses argumentos em estilo tão requintado é
fatal para convencer aqueles que os consideram
mais pela aparência que pela consistência, que é
um grande equívoco.

d) Em favor à ideia ele expôs uma dezena de fatores, cujo teor poucos tinham tido acesso antes da
polêmil::a reunião.
e)

O foco dos debates era aquela teoria, e ninguém
dentre eles poderia alegar que não fora avisado
da necessidade de a ele se ater, para que se evitassem situações embaraçosas.

Alternativa "e": correta

t sempre falível, a meu ver, os juízos que se fundamentam mais na verve do orador que no conteúdo de seu discurso, mesmo quando os ouvintes lhe neguem aquele predicado.

(C) O relatório, de cujo dados discordou-se, foi rejeitado imediatamente, tendo sido sugerido, em
caráter de urgência, a sua plena revisão ou até
mesmo sua substituição.
(D) Os advogados reclamaram da indecisão do
depoente, sem perceber que as perguntas que
a ele eram dirigidas lhes parecia obscura, difíceis
de serem compreendidas.
(E) Era intrincada a associação de idéias do promotor e o apelo que fazia aos jurados, o que, consideradas as circunstâncias, os conduziram a uma
decisão questionável.

Alternativa "b": correta - Devem existir ou
deve haver. Haver= singular; existir= pluraL
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Correções:
Alternativa "a": São sempre faliveis, a meu
ver, os juizos que se fundamentam mais na verve
do orador que no conteúdo de seu discurso, mesmo
quando os ouvintes lhe neguem aquele predicado.

Alternativa "c": O relatório, de cujos dados

dis~

cordou-se, foi rejeitado imediatamente, tendo sido
sugerida, em caráter de urgência, a sua plena revisão

..
•

ou até mesmo sua substituição.
Alternativa "d": Os advogados reclamaram da
indecisão do depoente, sem perceberem que as perguntas que a ele eram dirigidas lhes pareciam obscuras, difíceis de serem compreendidas.
Alternativa "e": Eram intrincados a associacão
de ideias do promotor e~ que faziam aos jurados, o que, consideradas as circunstâncias, os conduziram a uma decisão questionáveL

(A) ____ (avultar), aos olhos dos próprios historiadores contemporâneos, a figura de Eric Hobsbawm como um dos intérpretes que melhor
____ (compreender) o século XIX.
(B) Não _____ (competir) aos historiadores exercer

a mera função de arquivistas públicos; mais que
isso, ____ -se (esperar) deles uma compreensão
participativa da história.
(C) ____ (ser} de se lamentar que aos jovens de
hoje ____ (restar) viver o tempo como uma
espécie de presente contínuo, sem qualquer
conexão com o passado.
(O) Ao historiador ____ (dever) sensibilizar as omis-

sões de toda e qualquer experiência que ____ _
(sofrer) nossos antepassados.
(E) _____ (aprazer) aos governantes fazer esquecer

o que não lhes _____ (interessar) lembrar, para
melhor se valerem da falta de memória histórica.

288. {FCC- Agente Fiscal de Rendas - Nível 1 2006) Considere a seguinte frase: A busca de distin-

cáo entre o que é "do bem" e o que é "do malu traz

consigo um dilema(.. .). O verbo trazer deverá flexionar-se numa forma do plural caso se substitua o elemento sublinhado por
(A) Essa divisão entre o bem e o mal, à medida que

se acentua nos indivíduos,( ... ).
(B) As oscilações que todo indivíduo experimenta

entre o bem e o mal( ... ).
(C) O fato de quase todas as pessoas oscilarem entre
o bem e o mal(...).
(0) A dificuldade de eles distinguirem entre as boas

e as más ações{. ..).
(E) Muitas pessoas sabem que tal alternativa, nas
diferentes situações,( ... ).

Alternativa "d": correta - As omissões devem
sensibilizar e nossos antepassados sofrem.
Alternativa "a": A figura avulta e um dos intérpretes que melhor compreende.
Alternativa "b": Exercer não compete (sempre
que o sujeito for um verbo, a concordância deve ser
no singular). Espera-se uma compreensão {V.T.D. +
se"" voz passiva)- Uma compreensão é esperada.
Alternativa "c": É de se lamentar (sujeito oracional -mesmo caso da alternativa anterior) e resta
viver.
Alternativa "e": Fazer aoraz e lembrar interessa.
290. (AFR!SP- Agente Fiscal de Rendas- Níve/1 -

a coisa
funciona", reescrita de forma objetiva e de acordo
com as prescrições da norma culta, equivale a:

2002) À frase "Observe-se, na prática como

Alternativa "b": correta - As oscilações trazem:
sujeito plural= verbo plural.
Alternativa "a": Essa divisão traz.
Alternativa "c": O fato traz.
Alternativa "d": A dificuldade traz.
Alternativ;;. "e": Tal alternativa traz. Não con·
funda o sujeito: muitas pessoas sabem e tal alternativa traz.
289. (FCC- Agente Fiscal de Rendas - Nível 1 -

Ambos os verbos indicados entre parênteses
deverão flexionar-se numa forma do plural para pre·
encherem corretamente as lacunas da frase:
2006)

{A) Veja-se, na prática, a forma como a lei é aplicada.
(B) Tratam-se de perceber, na prática, as aplicações

da lei.
(C) Note-se como o negócio acontece na prática.
(O) Considere-se os procedimentos adotados na
prática.
(E) Perceba-se como acontece as coisas na prática.

Alternativa "a": correta
O Nota da autora: Questão de concordância e
coerência textual.

r

Concordância

i

Divida as orações para ganhar tempo: observa-se= veja-se J como a coisa funciona =como a lei ê

aplicada.
Alternativa "b": O erro está na pluralização do
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292. (AFR/SP- Agente Fiscal de Rendas- Nível1
- 2002) A concordância de nomes e verbos está de

acordo com a norma culta na alternativa:
(A) Na discussão do assunto, lançam-se mão de dois

verbo tratar.
..._Dica- Apenas admitem plural os verbos tran-

recursos, com base em dados socioeconômicos .

!sitivos diretos ou verbos transitivos diretos e índi-

(B) Tratam-se, talvez, das referências mais citadas

1retos +se por terem sujeito e indicarem voz passiva.

para defender valores mais expressivos para os
salários-família.

Exemplo: Dão-se as respostas aos candidatos =
As repostas são dadas aos candidatos.
O<ío-se

aos c:andidatos

V.T.D.I. +se

objeto indireto

(C) Os fatos que houveram causaram espanto, por

ter sido os carros-bomba lançados contra um
grupo de crianças inocentes.
(0) Era necessário experiência aos bombeiros para

No caso do verbo tratar, é transitivo indireto =voz ativa e sujeito indeterminado. Obrigatoriamente,
o verbo deve ficar no singular: Trata-se de perceber,

na prática, as aplicações da lei.
Alternativa "c": Altera o sentido.

que pudessem enfrentar e resolverem os problemas.
(E) Cremos que esses são livros que se inscrevem
entre os pesos pesados do panorama literário
ibero- americano.

Alternativa "d": Erro de concordância: considerem-se os procedimentos adotados. O verbo é transitivo direto.
Alternativa "e": Erro de concordãncia: perceba-se como acontecem as coisas na prãtica.
291. {AFR/SP- Agente Fiscal de Rendas- Nívell
- 2002) Assinale a alternativa em que os versos, rees-

critos, estão corretos quanto à concordância verbal:
(A) Numa cidade onde a Verdade, a Honra e a Vergonha desaparece.
(B) Numa cidade onde faltam cultivar a Verdade, a
Honra~ a Vergonha.
{C) Numa cidade onde não devem haver a Verdade,

a Honra e a Vergonha.
(0) Numa cidade onde a Verdade, a Honra e a Vergonha não está.
(E) Numa cidade onde a Verdade, a Honra e a Vergonha desaparecem.

Alternativa "e": correta- Concordâncias verbal

e nominal corretas.
Erros:
Alternativa "a": lança-se mão= mão é lançada.
Alternativa "b": Trata~se "" verbo transitivo
indireto + se (índice de indeterminação do sujeito)
não admite plural.
Alternativa "c": Os fatos que houve causaram
espanto, por terem sido os carros-bomba lançados
contra um grupo de crianças inocentes.
Haver= ocorreram - singular I carros-bomba =
substantivo composto - o segundo elemento
indica tipo, assim, apenas o primeiro elemento
varia, como ocorreu em salários-família, alternativa QI O verbo deve concordar com o sujeito=
terem sido.
Alternativa "d": Duas opções de correção: Era

necessário experiência ou Era necessária-ª experiAlternativa "e": correta - Sujeito composto =
verbo plural.
Correçóes:
Alternativa "a": desaparecem concorda com o
sujeito composto a Verdade, a Honra e a Vergonha.
Alternativa "b":falta concorda com cultivar. Se
o sujeito é um verbo= singular.
Alternativa "c": deve haver. Haver = singular;
existir= plural/ verbo aux!l;ar do haver= singular I
auxiliar do existir= pluraL
Alternativa "d": estão concorda com o sujeito
composto a Verdade, a Honra e a Vergonha.

ência (o artigo manda na concordância).

3.CESPE
Trecho para julgar o item.
(... ) Outros asoectos sociotécnicos importantes
que caracterizam a nova governança pública se relacionam aos anseios de maior participação e controle
social nas ações de governo, que, somados ao de liberdade, estabelecem o cerne do milenar conceito de
cidadania (participação no governo) e os valores centrais da democracia social do século XXI.
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Internet <httpJ/aquarius.mcti.gov.br>(com adaptações).

293. (CESPE/UnB- TCU- Auditor Federal de Controle Externo/2013) A forma verbal "estabelecem"
está flexionada no plural porque concorda com o

termo antecedente "aspectos"
) Certo

) Errado

Errado - Aspectos sociotécnicos caracterizam

a nova governança. O que estabelecem o cerne de
milenar conceito de cidadania? Os anseios de maior

participaçáo e controle social= sujeito do verbo esta-

belecer.

Outro instrumento de gestão educacional avaliado foi o sistema integrado de monitoramento do
MEC, que, segundo a auditoria, também deve ser
melhorado. Parte dos dados encontra~se desatua·
lizada.
TCU avalia gestão da educação básica em municí·
pios brasileiros. Notícia publicada em 12/9/2013.1nternet: <www.tcu.qov.br/> (com adaptações).
295. {CESPE/UnB - TCU - Auditor .Federal de
Controle Externo/2013) Haveria prejuízo da corre~
ção gramatical do texto caso o primeiro período do
primeiro parágrafo fosse assim reescrito: Na análise
do IDEB, foi atestado a necessidade de aperfeiçoar a
metodologia que obtém esse índice.

) Certo (

Trecho para julgar o item.

) Errado

O crescimento populacional e econômico, afiado

à evolução dos mercados e à complexidade das relações sociais, traduz-se em demandas por serviços
públicos mais sofisticados, em maior quantidade
e com mais qualidade. Para estar à altura das exi-

gências da sociedade do século XXI, o desafio que se
coloca ao país é a construção de um E5tado "inteligente'; que incorpore os avanços tecnológicos, a rapidez e as facilidades da era digital. (.. .)
Por dentro do Brasil. Modernização da gestdo
pública. Internet (com adaptações).
294. {CESPE/UnB - TCU - Auditor Federal de
Controle Externo/2013) O emprego do adjetivo
"aliado" no plural não prejudicaria a correção gramatical do texto, dada a possibilidade, no contexto, de
concordância com os termos anteriores mais próximos- "populacional e econômico".
) Certo (

) Errado

Errado- O que está aliado ã evolução dos mercados? O crescimento populacional e econômico. O
adjetivo concorda com o substantivo masculino singular crescimento e não pode admitir plural.

Trecho para julgar o item.

..

( .)

A análise do IOEB apontou a necessidade de
aperfeiçoamento da metodologia de obtenção desse
índice. Segundo avalia o ministro relator do processo,
''O !OEB é um importante instrumento para a aferição
da qualidade da educação, por isso deve ser aprimorado de forma a permitir um diagnóstico mais fidedigno dos sistemas de ensino~

Certo - Concordância errada: o predicativo do
sujeito deve concordar com o sujeito. 'Há o verbo
SER+ artigo feminino singular. Na ordem direta, para
facilitar: A necessidade de aperfeiçoar a metodologia que obtém esse índice foi atestada.

Trecho para

o item.

.) Por outro lado, cada vez mais, os governos
recorrem à sociedade em busca de parcerias para o
desenvolvimento de ações. As formas e os mecanis·
mos de desenvolver essas parcerias variam mas essa
prática é cada vez mais adotada e, em alguns casos,
até mesmo institucionalizado, por meio da incorporação de diferentes atores sociais na definição e na gestão de políticas públicas. (... )
Adriano Cesar Ferreira Amorim. O programo de
capacitação de servidores públicos e de cidadãos do
Tribunal de Contas da União: um exemplo de atuaçáo
estratégica das escolas de governo. Revista do TCU,
ano45, n. o 26, jan.-abr./20 13. lntemet:<http://portal2.
tcu.gov.br> (com adaptações}.
296. (CESPE!UnB - TCE/RO - Auditor de Con~
trole Externo/2013) A forma verbal "variam" está
empregada no plural para concordar com os nomes
"formas" e "mecanismos".
) Certo (

) Errado

Certo - O que variam? As formas e os mecanismos de desenvolver essas parcerias = sujeito. O
verbo deve concordar com o sujeito.

Concordância
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Trecho para o próximo item.
(.. .) Muitas razões podem explicar esse com~
portamento mais favorável às mulheres do que aos
homens, no que se refere à expansão do nível de ocupação. Uma delas decorre da amplitude do processo
de reestruturaçáo produtiva iniciada na década de
noventa do século passado, que afeta principalmente
o emprego industrial, cuja reduçáo massiva tem rebatimentos negativos e incide mais sobre os homens do
que sobre as mulheres, pouco representadas no setor.

...

( )

Tânia M. Fontenele-Mourão. Mulheres no topo de
carreira: flexibilidade e persistência. Brasil: Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres, 2006.
Internet: <www.dominiopubfico.qov.br> (com
adaptações).

Alternativa correta:. letra "d" - Se concordar
com o numeral, deve permanecer no plural (condenaram); se concordar com o pronome pessoal da
primeira pessoa do plural, óbvio que também deve
permanecer no plural (condenamos).
Alternativa "a" - Pode concordar com o substantivo masculino singular povo"" crê.
Alternativa "b"- Pode concordar com o numera!
""'1,6% pertence.

Alternativa "c" - Pode concordar com o
substantivo coletivo masculino singular grupo
apoiou.
Alternativa "e"- Pode concordar com o substantivo feminino singular biblioteca = foi queimada.

297. {CESPE - Auditor-Fiscal do Trabalho MTE/2013) As formas verbais "tem# e #incide# estão

S.IC

flexionadas no singular porque concordam com o
termo "redução massiva#.

299. Preenche corretamente

) Certo (

) Errado

Certo -A redução massiva do emprego industrial tem rebatimentos negativos e (a redução massiva do emprego industrial) incide mais sobre os
homens.

as lacunas, do
ponto de vista da concordância verbal.

Já ..... multas anos que não se lançav<J nenhum filme
mudo, mas ..... muitas pessqas que ainda ..... por este
tipo de filme.
(A) devem fazer, tem, se apaixona
{B) deve fazer, há, se apaixonam
{C) deve fazerem, há, se apaixona

4.FGV

(0) fazem, há, se apaixona

298. (FGV - TCE/BA - Analista de Controle

{E) faz, haviam, se apaixonarão

Externo/2013}
#Pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão
e o Data Popular revela que 54% das pessoas entrevistadas disseram conhecer uma mulher que já foi
agredida por um parceiro, enquanto 56% afirmaram
que conhecem um homem que já agrediu uma companheira".
Nas expressões de porcentagem, a concordância do verbo tanto se realiza com o número (54)
quanto com o termo partitivo (das pessoas entrevistadas).
Assinale a alternativa em que a forma verbal só
pode aparecer no pluraL

Alternativa correta: letra "b"
Nota da autora: em questões desse estilo, é
aconselhável trabalhar por eliminação:
1. Já faz ou deve fazer muitos anos: verbo fazer
indicando tempo decorrido = singular. Eliminadas A e O;

2. Há ou existem ou têm muitas pessoas =
haver: singular por ser impessoal (oração sem
sujeito); existir: plural por haver sujeito. Fixe:

(A) 32% do povo brasileiro não creem nos políticos.
{B) 1,6% dos cariocas pertencem à classe dos milio~

ftários.

'

(C) 3% do nosso grupo apoiaram o projeto.

(D) 2,5% de nós condenaram a aprovação da lei.
(E) 56% da biblioteca foram queimados.

sujeito

Eliminada E.
l. Muitas pessoas se apaixonam. Eliminada C.

·••
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Algumas regras importantes:

DICAS

.,

Escolheu péssima hora e momento para falar

--Jo

Adjetivo antes de dois substantivos .concorda e-om o

1. CONCORDÂNCIA VERBAL
O verbo deve concordar com o sujeito. No caso

mais próximo.
.,

do verbo ser, o verbo pode concordar com o predi-

•·•

..

cativo (se estiver no plural ou for pronome pessoal).
11>

A melhor forma de fixar as regras é exercitando,

por isso a teoria foi sintetizada.

2. CONCORDÂNCIA NOMINAL
Os vocábulos que acompanham o substantivo
devem concordar em número e gênero com ele.

Leitura é bom. A leitura é boa
na concordância.

4

O artigo manda

Havia bastantes razões para ele faltar
tante ao lado de substantivo plural= plural.

Exercite para aprender, é o segredo.

4

Bas-

'(_Regência

Tópico relacionado ao emprego do pronome relativo. A dica está no verbo ou nome posposto ao pro-

nome relativo.
o ••••• o •• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o o •••••••••••••••••••••••••••••••

Q!JESTÕES FÁCEIS
1. VUNESP
@

Leia a charge.

u
T

o
p
I
A
,S

(Folha de S.Pau/o, 08.10.2014. Maptado)
01. {TJ SP- 2014) A lacuna na fala da personagem deve ser preenchida, corretamente, com:
(A) em que

(B) ao qual
(C) aonde
(D) em cujo

{E) que

Alternativa correta: letra "a"

1. O pronome relativo retoma mundo melhor;
2. Ordem direta: Todos sejam iguais no mundo melhor;

3. A preposição em é pedida. Eliminadas B, C e E;
4. Podemos usar: em que, no qual ou onde. Eliminada D por se referir ao termo anterior.
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palestra sobre os novos tempos
A alieooção

é uma ponte
para a

Prefiro trilhar
os ~.:orninhos
da verdadel

felicidade.

02. {TJ SP- 2014) A fala da personagem oculta, no
segundo quadrinho, está formulada, em um enun-

Alternativa correta: letra "d"

ciado completo, segundo a norma-padrão da língua
portuguesa, em:

-Previsão de algo. Eliminadas A, C e E.

(A) É melhor seguir com os caminhos da verdade, dis-

tanciando-se à alienação.

-Garante algo"" V.T.D: que. Eliminada B e já chegamos à resposta.

(B) É melhor seguir os caminhos da verdade, distan-

-Dificuldade em algo.

ciando-se sob a alienação.
(C) É melhor seguir aos caminhos da verdade, distanciando-se sobre a alienação.

(0) É melhor seguir nos caminhos da verdade, distan-

ciando-se pela alienação.
(E) É melhor seguir pelos caminhos da verdade, distanciando-se da alienação.

Niio

esqueça
de levar um
capacete.

04. (TJ SP- 2014) A lacuna na fala da personagem
deve ser preenchida, corretamente, com:
{A) em que
(8) ao qual

(C) aonde
(0) em cujo

Alternativa correta: letra "e"

(E) que

1. Seguir por caminho= pelos caminhos. Eliminadas A, C e D (pode ser seguir algo"' 8};

Alternativa correta: letra "a"

2. Quem se distancia, distancia de algo. Eliminada B.

1. O pronome relativo retoma mundo melhor;

2. Ordem direta: Todos sejam iguais no mundo
03. {TJ SP - 2014) Apesar das previsões ______ os
próximos meses deverão ter chuvas dentro da média
em São Paulo, isso não garante __________ o sistema Cantareira volte a ter níveis confortáveis de
reserva de água até abri!, segundo especialistas.
Ainda que chova bem acima do esperado, a superfície seca e exposta do Cantareíra terá maior dificuldade _____ reter a água.

(www.folha.uol.com.br.OB. 70.20 14. Adaptado)

melhor;

3. A preposição em é pedida. El'lminadas B, C e E;

4. Podemos usar: em que, no qual ou onde. Eliminada O por se referir ao termo anterior.
OS. (VUNESP- Agente Penitenciário- ES/2013) Leia
o texto (horóscopo) a seguir e assinale a alternativa
que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas do texto devem ser preenchidas,
respectivamente, com:
{A) que ... de que ... para
{8) de que ... de que ... de
(C) que ... em que ... para
(0) de que ... que ... em
(E) em que ... de que ... a

A mcme prcri:;a ___ nutriçà(\ t.J.I
qual o corpo tísico. A eurri-c;ão da

I
'

·

t;.

q
t'

memt:. se d:l arr,;p;és de uma bnrr

leitura. talvez um tílmc, ou por meio
de conn·rsas que sirvam ___ pm-

,, " !" pósito ___\·iajar par::~.lug.:1res
.. corJ1ecidos.

d~:.•s-

Regência

(A) de .. ao ... de
(B) de ..

(C)

que eram lineares, por sistemas de indexação e arquivamento que funcionassem par associação de ideias,
seguindo o modelo de funcionamento da mente
humano. O cientista, ao que parece, importava-se
com a criação de um sistema que fosse como uma
"máquina poética'; algo que funcionasse por analogia
e associação, máquinas que capturassem o brflhantismo anárquico da imaginação humana.

o ... de

a ... ao ... de

(D) por...o ... a

(E) a ... o ... para

Alternativa correta: letra "a"

~

Parece não ser obra do acaso que a ideia inicial de
Bush tenha sido conceituada como hipertexto 20 anos
depois de seu artigo fundador, exatamente ligada â
concepção de um grande sistema de textos que pudessem estar disponíveis em rede. Na década de 60, o cientista Theodor Nelson sonhava com um sistema capaz
de disponibilizar um grande número de obras literárias,
com a possibilidade de interconexão entre elas. Criou,
então, a "Xanadu'; um projeto para disponibWzar toda
a literatura do mundo, numa rede de publicação h/pertextual universal e instantónea. Funcionando como
um imenso sistema de informação e arquivamento, o
hipertexto deveria ser um enorme arquivo virtual. (Disponível em: http://www.pucsp.br!~dmid/4/itllonghi/
hipertexto.htm. Acesso em: OS fev 2013. Adaptado)

Questão fácil,

basta prestar muita atenção.
Quem precisa, precisa de algo. Eliminadas c, de e.
...que sirvam a algo: ao propósito. Eliminada b e
encontrada a resposta.
há propósito de algo: de viajar.

06. (VUNESP - Agente Penitenciário - SPI2013)
As lacunas das frases a seguir devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:
Crianças que foram humilhadas são vulneráveis
doença da violência.
As crianças devem ter limites de disciplina
impostos ____ pais.

Alternativa "c" -à ... pelos

07. {Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SPI2013) Assinale a alternativa em que a forma verba! destacada, que substitui. a original nos parágrafos indicados entre parênteses, apresenta regência
de acordo com a norma-padráo.

Alternativa "d" -com ... aos

(A)

Alternativa "a" -pela ... de
Alternativa "b" -de ... com os

planejava também na criação de um sistema ... (r)

(E) por ... em

ocasiona em uma textualidade que funciona por associação .. (1.0 )

{B) Isso

Alternativa correta: letra "c"- Por eliminação:

(C) ... Vannevar Bush, na década de 40, idealizou
pela ideia de hipertexto ... (2.0 )

se são vulneráveis, são vulneráveis a algo= resposta encontrada, que sem graça!

(O)

se é imposto, é imposto por alguém: por+ os""'"
pelos.

o dentista Theodor Nelson ansiava em um
sistema .. (J.O)

(E)

o cientista Vannevar Bush [... ] cogitava, na
verdade, sobre a necessidade de substituir os
métodos existentes.·.. (2.0 )

Texto:
Desde o surgimento da ideia de hipertexto, esse
conceito está ligado a uma nova concepção de textua/idade, na qual a informação é disposta em um
ambieiJte no qual pode ser acessada de forma não
linear. Isso acarreta uma textua/idade que funciona
por associação, e não mais por sequências fixas previamente estabelecidas.

Quand~ o cientista Vannevar Bush, na década
de 40, concebeu a ide ia de hipertexto, pensava, na verdade, na necessidade de substituir os métodos existentes de disponibilização e recuperaçao de informações ligadas especialmente à pesquisa acadêmica,

Alternativa "e": correta- O verbo cogitar é intransitivo. Sobre a necessidade de substituir os métodos
existentes indica assunto. Cogitava-se sobre algo.
Alternativa ""a"- Planejava algo: planejava também a criação de um sistema.

Alternativa "b" - Ocasiona algo: isso ocasiona
uma textualidade.

Alternativa "c" - Idealizou algo: idealizou a
ideia de hipertexto.

Alternativa "d"- Ansiava por algo: ansiava por
um sistema.

•
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08. (Vunesp - Escrevente Técnico Judidário- TJ
- SP/2013) Assinale a alternativa em que a expressão

Na frase, há um erro de regência que se corrige
com a seguinte redação:

expres~

(A) Será int~ressante correr na equipe a qual meu tio
pilotou.
,
-

(A) ... a informação é disposta em um ambiente no
qual pode ser acessada de forma não linear. (em
que)

{B) Será interessante correr na equipe de que meu
tio pilotou.

entre parênteses substitui, com correção, a
são destacada na frase.

(8)

textos que pudessem estar disponíveis em
rede. (cujos)

(C) ... recuperação de informações ligadas especialmente à pesquisa acadêmica, que eram lineares ... (aonde)
(D) Isso acarreta uma textualidade que funciona por
associação ... (na qual)
(E) ... esse conceito está ligado a uma nov::~ concepção de textualidade, na qual a informação é disposta em um ambiente ... (em cuja)

(C) Será interessante correr na equipe em cuja meu
tio pilotou.
{O) Será interessante correr na equipe aonde meu
tio pilotou.
(E) Será interessante correr na equipe em que meu
tio pilotou.

Alternativa "e": correta - Ordem direta: meu
tio pilotou na equipe: em que ou na qual.
Alternativa "a"- Aqui a equipe se tornou objeto
direto, o que muda o sentido da frase.
Alternativa "b" - Preposição de mal colocada,

Alternativa "a": correta- Pode ser acessada de
forma não linear no ambiente"" em que ou no qual.

não faz sentido.

Alternativa "b" - O pronome relativo cujo
nunca poderá ser substituído, pois se refere a termo
posposto. O que pudessem estar disponíveis em
rede? Os textos"" que ou os quais.

Alternativa "c" - Cuja é pronome possessivo
que, além de mat utilizado aqui, não exprime a mensagem original.

Alternativa "c" - O pronome relativo onde só
pode ser usado para Se referir a lugar. O que eram
lineares? Informações= que ou as quais.

Alternativa "d" - O que funciona por associação? Uma textua!idade"" que ou a qual.

Alternativa "e" - O pronome relativo cujo
nunca poderá ser substituído, pois se refere a termo
posposto. Poderia ser substituído por em que.

09. {Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSPI2012) Examine a imagem.

Alternativa "d" - Dá ideia de movimento, para
onde.

-----·-----·---··10. {Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2012) Em conformidade com a norma-padrão da
língua portuguesa, o trecho- Os atuais mecanismos
de busca na rede jâ estão ultrapassados por projetos
inovadores .. -está corretamente reescrito em:
(A) Os atuais mecanismos de busca na rede, projetos
inovadores já ultrapassaram-lhes.
(B) Os atuais mecanismos de busca na rede, projetos
inovadores jâ ultrapassaram-nos.
(C) Os atuais mecanismos de busca na rede, projetos

inovadores já ultrapassaram eles.
(D) Os atuais mecanismos de busca na rede, projetos
inovadores já os ultrapassaram ...
{E) Os atuais mecanismos de busca na rede, projetos
inovadores já lhes ultrapassaram.

Alternativa "d": correta- Tal qual o enunciado,
período simples, uso correto de pronome oblíquo,
apenas deslocados sujeito, objeto direto e verbo.
..

(UOL.IJ:Ot.20I2)

Ultrapassar é transitivo direto, admite os e advérbio de tempo já atrai o pronome oblíquo.

Alternativa "a"- Pronome pessoal oblíquo lhe
usado após o verbo (ênclise)""" errado.

Regência
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Alternativa "b" - pronome oblíquo após o
verbo {êndise): errado. O advérbio atrai o pronome
para antes do verbo {próclise).
Alternativa "c"- Erro crasso, usar pronome no
caso reto em lugar do oblíquo.
Alternativa ."e"- Objeto direto não admite lhe.
·---~J

______ _

11. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ 0
SP/2012) Assinale a alternativa em que o período,
adaptado da revista Pesquisa Fapesp de junho
de 2012, está correto quanto à regência nominal e ã
pontuação.
(A)

(B)

Não há dúvida que as mulheres ampliam, rapidamente, seu espaço na carreira científica ainda
que o avanço seja mais notável em alguns países,
o Brasil é um exemplo, do que em outros.
Não há dúvida que as mulheres ampliam rapidamente, seu espaço na carreira científica, ainda
que, o avanço seja mais notável em alguns países
(o Brasil é um exemplo) do que em outros.

(C) Não há dúvida de que, as mulheres, ampliam
rapidamente seu espaço na carreira científica; ainda que o avanço seja mais notável, em
alguns países, o Brasil é um exemplo!, do que em
outros.
(D) Não há dúvida de que as mulheres, ampliam

rapidamente seu espaço, na carreira científica,
ainda que o avanço seja mais notável, em alguns
países: o Brasil é um exemplo, do que em outros.
(E) Não há dúvida de que as mulheres ampliam rapidamente seu espaço na carreira científica, ainda
que o avanço seja mais notável em alguns países
-o Brasil é um exemplo- do que em outros.

Alternativa "e": correta
O Nota da autora: questão de regência e pontuação.

I.

Dizem que José está apto com essa função.

H.

Ele está muito acostumado de tomar cerveja.

li I. A secretáriu é muito aten;:iosa para com a família.
A regência nominal está correta apenas em
(A)

(B) 11.
(C) 111.
(O) I e 111.
(E) ll

Alternativa "c": correta
I.

•

ampliam rapidamente seu espaço na carreira
científica, ainda que o avanço seja mais notável
em alguns países: a vírgula separa oração subor~
di nada adverbial concessiva.
Intercalação: ainda que o avanço seja mais
notável em alguns países- o Brasil é um exemplo- do que em outros.

12. (Vunesp - Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária- SP/2012) Leia as orações a seguir:

Apto para essa função.

1!. Acostumado a tomar cerveja.
111. Correta: atenciosa para com alguém.

Frase para a próxima questão,
É assim que campanhas de segurança no trânsito

mundo afora tiveram sucesso. (Como evitar que motoristas bêbados fiquem impunes e continuem a matar no
trânsito, Rodrigo Cardoso, Paula Rocha, Michel Alecrim
e Lucíani Gomes. ISTO É, no v. 2011. Adaptado)
13. (Vunesp - Agente de Segurança Penitenciária- SP/2012) Se o início dessa frase for modificado
para- O sucesso no mundo afora se deveu.- deverá
ser completada, corretamente, com
(A)

Acampanhas de segurança no trânsito.

(B) as campanhas de segurança no trânsito.
(C)

às campanhas de segurança no trânsito.

(0)

as programações de segurança no trânsito.

(E)

à programas de segurança no trânsito.

Eit!2fitt.Jt.f•
Alternativa "c": correta

Não há dúvida de que. Eliminadas a e b.
Intercalação: Não há dúvida que as mulheres
ampliam, rapidamente, seu espaço na carreira
científica. Eliminadas c e d.

e UJ.

O Nota da autora: Questão de regência e crase.
•

O sucesso no mundo afora se deveu às campa-

nhas de segurança no trânsito= deveu-se a algo
+artigo feminino plural: deveu-se às.
Facilitando: substitua o substantivo feminino por
um masculino e veja se resulta em ao(s). Se resultar,
há crase= ... se deveu aos projetos.
Alternativa "a"- a campanhas: não há crase em
singular+ plural.
Alternativa "b"- às: plural +plural, nesse caso
=crase.
Alternativa "d"- às~ plural + plural, nesse caso
=crase.
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Alternativa "e" - a programas: não há crase
antes de palavra masculina (o programa).

14. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2011) Leia o que segue.

!.

Muitos dos que assistiram o simpósio sobre reciclagem safram desapontados.

il.

Muitos catadores antipatizam com os projetos
da prefeitura.

!11. A comunidade visa uma política mais eficiente
para a destinação do lixo.

IV. Alguns moradores aspiram uma cidade mais
limpa.
De acordo com a norma padrão da língua, a

regência verbal está correta em
(A) I.

IBJ 11.
(C) 111.
(0) I e 111.
(E) 11 e IV.

Alternativa "b":correta- Única frase correta na

Alternativa "b": correta- A forma verbal franquear-me está empregada como transitiva direta e
indireta: franqueou algo a alguém objeto direto =
me e objeto indireto= mais conhecimentos sobre o
Brasil.
A,ternativa "a"- A forma verbal recorrer (a) está
1
no se 11tido de lançar mão de, valer-se de: sempre ao
futebol. Está incorreto o uso do advérbio onde. O
correto seria o pronome relativo que= recorro sempre ao futebol que me ensina mais sobre.
Alternativa "c"- Referir-se: fez menção a, aludiu-a (preposição a)= ele referiu-se ao fato= preposição a +artigo o= ao. Ele referiu-se ao fato de que
aprendeu mais sobre o Brasil com o futebol que com
os rlvros de história.
Alternativa "d" - Supõe-se: verbo supor (T.D.)
presumiu= supõe algo. Supõe-se que o futebol
(O.D.}.
Alternativa "e"- Propenso (adjetivo): ser favorâvel a algo. Não são propensos a ensinamentos
sobre o Brasil. Quanto (adv. de intensidade no sentido comparativo). Propensa a ... (tanto) quanto ao
futebol (o é).

regência verbal v. trans. Indireto.

I.

11.

assistir nesse caso é transitivo indireto assistir ao.
É a correta: antipatizar com.

111. Visa a algo, sentido de almejar.
IV. Aspira a algo, sentido de almejar.
111- Dica- Verbos no sentido de almejar pedem a
preposição a, mas o verbo almejar é transitivo direto.
Muito cuidado!-) Almejamos o cargo.

15. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário TJ - SP/2010) A nova versão da frase - u••• eu digo
sempre que o futebol me ensinou mais sobre o Brasil do
que muitos livros de história"- está correta, quanto à
regência, de acordo com a norma culta, P.m
(A) O autor disse: recorro sempre sobre o futebol
onde me ensina mais sobre o Brasil que muitos
livros de história.
{B) O futebol franqueou-me mais conhecimentos
sobre o Brasil que os livros de história.
(C) Ele referiu-se com o fato que aprendeu mais
sobre o Brasil com o futebol que com os livros de
história.
(D) Supõe-se de que o futebol ensine mais sobre o
Brasil que os livros de história.
{E) Os livros de história não são propensos de ensinamentos sobre o Brasil quanto o futebol.

16. {Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ-

SP/2010} As frases do trecho- Concordo que o futebol não é importante, que as pessoas lhe dão muita
importância, que um time de 11 marmalijos serve
como modelo para uma nação.- estão corretamente
reescritas em:
(A) Atenho-me à ideia de que o futebol não é importante, de que as pessoas supervalorizam-no,
de que um time de 11 marmanjos presta-se a
modelo para uma nação.
(8) Atenho-me a ideia de que o futebol não é importante, de que as pessoas supervalorizam-lo,
de que um time de 11 marmanjos presta-se a
modelo para uma nação.
(C) Atenho-me à ideia de que o futebol não é importante, de que as pessoas supervalorizam-lhe,
de que um time de 11 marmanjos presta-se à
modelo para uma nação.
(D) Atenho-me a ideia de que o futebol não é importante, de que as pessoas supervalorizar;~-no,
de que um time de 11 marmanjos presta-se a
modelo para uma nação.
(E) Atenho-me a ide ia de que o futebol não é importante, de que as pessoas supervalorizam ele,
de que um time de 11 marmanjos presta-se à
modelo para uma nação.

Regência

Alternativa "a": correta.
.,

Atenho-me à ide ia ""atenho-me ao valor. Eliminadas alternativas b, de e.

.,

Supervalorizar é transitivo direto (admite o pronome oblíquo o), como o verbo está no plural e
termina em m, a forma correta é supervalorizam·no. Eliminada alternativa c.

17. {Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2010) Assinale a alternativa que completa corretamente a frase dada.

bL>

(0) As pessoas sabem que vou aderir ao futebol .. I
O futebol sobrepõe-se as artes. I ... algo que me
aprazerá .
(E) As pessoas sabem que adiro ao futebol
I O
futebol sobrepõe-se às artes./... algo que me
apraz.

Alternativa "e": correta.
O Nota da autora: Questão de regência, concordância e verbo.
1)

Verbo aderir no presente do indicativo: eu ;.diro.
Eliminada b.

2)

Quem adere, adere a algo: adiro ao futebol. Eliminada o.

3)

O futebol sobrepõe-se: o verbo deve concordar
com o sujeito.

4)

Sobrepõe-se às artes. Substituindo: sobrepõe-se
aos estudos (com acento indicativo crase). Eliminadas c e d.

5)

Verbo aprazer no presente do indicativo: apraz
(terceira pessoa do singular).

Uma final de Copa do Mundo é um evento
(A) de que um observador cultural não pode ficar
indiferente.
(B) sob o qual um observador cultural não pode
ficar indiferente.
(C) ao qual um observador cultural não pode ficar
indiferente.
(D) ao que um observador cultural não pode ficar
indiferente.
(E) do qual um observador cultural não pode ficar
indiferente.

Alternativa "c": correta - Ordem direta: Um
observador cultural não pode ficar indiferente ao
evento. Quem fica indiferente, ficá indiferente a algo
""ao qual.
Apenas a alternativa d poderia gerar dúvida,
mas a eliminamos porque não existe pronome relativo o que, apenas que. Eliminadas, também, as
alternativas a (de que), b {sob o qual) e e {do qual).

19. {Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário
- TJ - SP/ 2010) Una as frases por meio de um
pronome relativo e assinale a alternativa com formas gramaticais corretas, de acordo com a norma
culta: Pelé fazia muito em campo./As brincadeiras
de infância de Pelé ficaram guardadas na memória
corporal.
{A) Pelé, cujas brincadeiras de infância provinham
da memória corporal, fazia muito em campo.
{B) Pelé, quem as brincadeiras de infância procedia
da memória corporal, fazia muito em campo.
(C) Pelé, que as brincadeiras de infância proviam da

18. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário TJ- SP/ 2010) Assinale a alternativa que reescreve,
corretamente, de acordo com a norma culta, os segmentos frasais:
As pessoas sabem que pratico futebol . ./0 futebol tem mais importância que as artes. I ... algo que
me dá prazer.
(A) As pessoas sabem que adiro o futebol ... I O
futeb'ol sobrepõem-se às artes./ ... algo que me
apraz.

memória corporal, fazia muito em campo.
{0} Pelé, cujas as brincàdeiras de infância se extraia
da memória corporal, fazia muito em campo.
(E) Pelé, cujas brincadeiras de infância se fabricava
da memória corporal, fazia muito em campo.

Alternativa"a":correta- Ordem direta: As brincadeiras de infância de Pelé provinham da memória
corporal.

(B) As pessoas sabem que adero ao futebol ... I O
futebol sôbrepõe-se as artes./... algo que apraza-me.

1)

(C) As pessoas sabem que adiro ao futebol ... I O
futebol sobrepõe~se as artes. I ... algo que me
apraz.

2} O verbo correto é provir: originar~se de.

Observações importantes:
O pronome relativo cujas concorda com o termo
posterior brincadeiras e indica posse do anterior
Pe/é.

I

'•
l•lil
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Alternativa "b"- quem as

Revisaço"/- língua Portuguesa • Duda Nogueira

=

cujas; procedia =

procediam.

Alternativa "c"- que =cujas; proviam =provinham: terceira pessoa do plural.
Alternativa "d"- Cujas as = cujas: não existe
artigo definido após o pronome relativo cujo(s) e
cuja(s); extraia= extraiam.
~'

•

Alternativa "e"- fabricava= fabricavam. Verbo
transitivo direto + se é voz passiva. Brincadeiras =
sujeito pluraL
20. (Vunesp - Agente de Segurança Penitenciá-

ria- SP/2009) Analise as afirmações.
L

Em -

localizada no bairro do Pacaembu ..
- se o termo localizada for substituído por próxima, haverá alteração da regência, devendo-se

(O}

Por fim, constata a que a cultura da violência e da
impunidade reina no País.

(E) Por fim, constata para que a culttJra da vioLência
e da impunidade reina no Pafs.

Alternativa "b": correta- Constata i:;ue llgação
de oração subordinada substantiva direta. O verbo
constar é transitivo direto e não admite preposição.
Alternativa "a" - de que é usado quando o
verbo é transitivo indireto.
Alternativa "c"- em que denota lugar onde.
Alternativa "d"- a que é usado quando o verbo
é transitivo indireto.
Alternativa "e"- para que denota finalidade.

empregar ao no lugar de no.
!I.

Em - .. que atendia crianças do sexo masculino
e feminino- a forma verbal pode ser substituída
por cuidava, sem alteração da regência verba!.

111. Em- ... que atendia crianças do sexo masculino e
feminino- atendia pode ser substituído, semprejuízo de sentido, por assistia, devendo-se substituir crianças por à crianças.

Está correto apenas o que se afirma em

22. {Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2008) Assinale a alternativa correta quanto ao
emprego de pronomes e à regência.
(A) Não esqueça os dados de seu currículo para que

possa sempre manter-lhe em dia.
(8) Não se esqueça dos dados de seu currículo para

que possa sempre mantê-lo em dia.

(A) L

(C) lembre-se sempre os dados de seu currículo
para que possa manter-no em dia.

(8) 11.

(0) Lembre dos dados de seu currículo para que

(C) 111.
(O}

leiL

(E} I e!IJ.

Alternativa ''a": correta
!.

Localizada no bairro e próxima do bairro.

1!. Errado: atendia crianças e cuidava de crianças.
li!. Errado: assistia crianças- sentido de cuidar, atender = verbo transitivo direto, isto é, não pede
preposição e não pode haver o acento indicativo
crase.
21. (Vunesp- Oficial de Justiça- TJ- SP/2009) Eliminando-se o sinal de dois-pontos do trecho - Por
fim, constata: a cultura da violência e da impunidade
reina no País.- obtém-se:

(A} Por fim, constata de que a cultura da violência e
da impunidade reina no País.
(8) Por fim, constata que a cultura da violência e da
impunidade reina no País.
(C) Porfim, constata em que a cultura da violência e
da impunidade reina no Pafs.

possa manter-lhe em dia sempre.
(E) Lembre-se dos dados de seu currlculo para que
possa sempre manter-lhe em dia.

Alternativa "b": correta - Esquecer é verbo
transitivo indireto quando pronominal: não se
esqueça de. A negativa (não) traz o pronome se,
integrante da forma verbal, para antes do verbo,
formando a pródise. Verbo manter: transitivo direto:
mantê-lo.
Alternativa "a"- Não esqueça: sem pronome,
sem preposição -"' correto. Erro: o verbo manter é
transitivo direto: mantê-lo.
Alternativa "c" - Lembre-se de algo e, mais
uma vez, erro na regência do verbo manter.
Alternativa "d" - Lembre-se dos dados ou
lembre os dados. Verbo manter é transitivo direto
Alternativa "e" - para que possa mantê-lo (o
currículo) em dia.
23. {Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2007) Assinale a alternativa que reescreve a frase
de acordo com a norma culta.

Regência
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(A) Os graduados apenas ocasionalmente exercem
a profissão. I Os graduados apenas ocasionalmente se dedicam a profissão.

Alternativa "e"- chegou à igreja. Quem chega,
chega a algum lugar.

(8) Os advogados devem demonstrar nessa prova

25. (TJ- SP- Oficial de Justiça- TJ- SP/1999) Em
todas as opções, a expressão destacada está empregada corretamente, conforme as normas cultas da
língua padrão, exceto em:

um mínimo de conhecimento. I Os advogados
devem primar nessa prova por um mínimo de
conhecimento.
{C)

Ele não fez o exame da OAB./ Ele não procedeu o
exame da OAB.

(D) As corporações deviam promover o interesse da

socied.'.lde. I As corporações deviam almejar do
interesse da sociedade.
{E) Essa é uma forma de limitar a -concorrência./ Essa
é uma forma de restringir à concorrência.

Alternativa "b": correta- demonstrar algo; primar por algo.
Alternativa "a"- Os graduados apenas ocasionalmente se dedicam à profissão. Substituindo:
se dedicam aos estudos.
Alternativa "c"- O verbo proceder é transitivo
indireto. Na segunda frase - não procedeu {a + o)
exame: não procedeu ao exame.
Alternativa "d" - O verbo almejar, neste contexto, é transitivo direto= almejar {desejar) o interesse (objeto direto).
Alternativa "e"- No contexto, o verbo restringir
está no sentido de limitar, diminuir= transitivo direto
-restringir a concorrência= objeto direto.
24. (TJ- SP -Oficial de Justiça- TJ-SP/1999) Indique a regência verbal correta.
{A) Desde criança sempre aspirava uma posição de
destaque.
(8) Aspirando o perfume das centenas de flores que
enfeitavam a sala, desmaiou.
(C) Os desempregados visam melhores condições
devida.
{D) Obedeça o regulamento.
(E) O noivo chegou atrasado na igreja.

Alternativa "b'': correta -Aspirar, como cheirar,
inalar é verbo transitivo direto.
Alternativa "a"- Aspirar como pretender, desejar
é transitivo indireto exige a preposição a: aspirava a
uma posição.

(A) O verso a que se refere o poeta é mais belo, mais

variado e mais imprevisto.
(B)

Acataremos as ordens do Presidente, de cuja
probidade não tem o direito de duvidar.

(C) Encontrei um amigo de infância

2:!1.2 nome não

me lembrava.
{D)

Aqui está a foto a que me referi.

(E)

O projeto ~ estão dando andamento é
incompatível com as tradições da firma.

Alternativa "c": correta- Não me lembrava do
nome= de cujo nome.
Alternativa "a"- O poeta se refere ao verso= a
que ou a qual.
Alternativa "b"- O diretor não tem de duvidar
da probidade"" de cuja.
Alternativa "d"- Referi-me à foto"" a que ou à
quaL
Alternativa "e" - Estão dando andamento ao
projeto== a que ou ao qual.
26. {TJ- SP- Oficial de Justiça- TJ- SP/1999) Marque a opção em que ocorre erro de regência nominal.
(A) O plano tem de ser benéfico ao povo.
(8) Infelizmente, com base neste currículo, a candidata ainda não está apta para o cargo.
(() Aquele que se mostra ávido à sabedoria enriquece sua alma.
(D) Sempre tivestes ânsia por adquirir novos conhecimentos.
(E) É um profissional que está sempre alheio da situação.

Alternativa "c": correta- Ávido de algo= ávido
de sabedoria.
Alternativa "a"- benéfico ao.
Alternativa "b"- apta para.

Alternativa "c"- visam a melhores condições.

Alternativa "d"- Ansiar por.

Alternativa "d"- Obedeça ao regulamento.

Alternativa "e"- Alheio de.
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27. (TJ -SP- Oficial de Justiça- TJ- SP/1999) Indique onde há erro de regência nominal:

(A) Ele é muito apegado em bens materiais.

(B) Estamos fartos de tantas promessas.
(C) Ela era suspeita de ter assaltado a loja.
(O) Ele era intransigente nesse ponto do regula-

mento.
(E) A confiança dos soldados no chefe era inabalável.

Alternativa "c"- CUIDADO! Trata-se de conjunção integrante (serviam para isto) e não de pronome
relativo: serviam para que os ancestrais reproduzissem.
Alternativa ud"- Encontravam-se desenhos nas
cavernas: em que, nas quais ou onde.
Alternativa "e"- Locução conjuntiva de modo:
de modo que ele conseguisse reproduzir os sons.

3.FUNRIO

''

29. (Funrio -Agente Penitenciário Federal/2009)
Alternativa "a": correta - Ser apegado a
alguma coisa.

Alternativa "b"- estar farto de.
Alternativa "c"- ser suspeita de.
Alternativa "d"- ser intransigente em.
Alternativa "e" -confiança em.

2.FCC
28. (FCC- Agente Penitenciário- BA/2010) ·~ diferença é que eles viviam em comunhão com o mundo..

(final do texto). A frase cuja lacuna~ará corretamente preenchida pela palavra grifada acima é:
(A) As hipóteses~-~~- que a humanidade teve sua

Todo o nosso comportamento soda/ está regulado
por normas a que devemos obedecer, se quisermos ser corretos. O mesmo acontece com a linguagem, apenas com a
diferença de que os suas normas, de um modo geral, sáo
mais complexas e coercitivas. Por isso, epara simplificaras
coisas, define-se o "/inguisticamente correto" como aquilo
que é exigido pela comunidade lingufstica a que se pertence. (Celso Cunha:'~ Noçáo de Correto': 1985)
Qual das frases abaixo, embora consagrada pelo
uso na imprensa de prestígio, ainda é apontada como
um desvio em relação às normas da língua padrão?
(A) Custa-me crer que tudo isso ainda seja proibido

na sociedade brasileira contemporânea.
(8) Quinze por cento da população gaúcha declara-

ram que seus momentos de lazer diminuíram.

origem na África já foram comprovadas por cientistas.

(C) A maior parte daqueles bairros não tinham

(8) As armas _____ que os homens primitivos se

(D) Assim que elas intervieram, a dúvida foi sanada e

defendiam dos perigos eram feitas de materiais
encontrados na natureza.
(C) Ossos de animais serviam _____ que os nossos

nenhuma estrutura para suportar as enchentes.
todos ficamos satisfeitos e felizes.
{E) O público feminino preferia mais a punição da
vilã do que a vingança da heroína.

ancestrais reproduzissem as melodias percebidas nos sons da natureza.
{D) São inúmeras as cavernas ____ que se encon-

traram desenhos primitivos, as chamadas pinturas rupestres.
(E) Instrumentos foram criados pelo homem de
modo _____ que ele conseguisse reproduzir os
sons ouvidos no mundo exterior.

Alternativa "e": correta- Preferia a punição da
vilã à vingança.

Alternativa "a"- Custa algo a alguém.
Alternativa "b"- Declarar é transitivo direto.
Alternativa "c"

~Os

bairros não tinham estru-

tura.

Alternatíva "d"- Intervir é conjugado como o
Alternativa "b": correta
O Nota da autora: É viável sempre colocar na
ordem direta para evitar erro ~ Os homens primitivos se defendiam dos perigos com as armas {palavra
retomada pelo pronome relativo)
Alternativa "a" - O que foram comprovadas?
As hipóteses (sujeito). Se o relativo retoma sujeito,
não há preposição"' As hipóteses já foram comprovadas.

verbo vir.

4.CESPE
Trecho para a próxima questão.
Ainda assim, a Bolívia resolveu, por questões políticas internas, depois da eleição do presidente Evo

Regência
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Morales, mudar as regras no meio do jogo. Desde
então, não existe garantia de que novos investimentos
serão realizados lá para mãriter o suprimento previsto.
Eo cumprimento das cláusulas contratuais tornou-se
algo também duvidoso. (0 Globo, Editorial, 1214/2009,
com adaptações).
30. {CESPE - Agente de Segurança Penitenciária - ES/2009) O emprego da preposição "de" em
"existe garantia de que novos investimentos" é exigido pela regência de "existe".
( ) Certo ( ) Errado

(C) Você pagou ao chefão? Ele não perdoa a ninguém. (transitivo indireto)
(D) O ataque visava o quartel-general. (transitivo

direto)

Alternativa "a": correta - Informar e transitivo direto e indireto no contexto. Perceba que há
duas preposições e isso acarreta erro. Informa algo
a alguém: informou aos agentes que não haverá
revista.
Alternativa "b"- Desobedecer a algo.

Errado - Não, aqui temos uma questão de
regência nominal, onde o termo regente é "garantia"
{garantia de quê?) e não de regência verbal, pois o
termo regente "existe" não exige preposição {existe
algo).

Alternativa "c" - Pagar
alguém.

a alguém; perdoar a

Alternativa "d"- Sentido de mirar: verbo transitivo direto.

S.FGR

.............................................. .
Q!JESTÕES MÉDIAS

31. (FGR - Agente de Segurança Penitenciária
- MG/2007) Considere a regência dos verbos sublinhados nas seguintes frases:

1. NÍVEL MÉDIO

Assdi e gostei da reportagem.
11.

1.1. FCC

O policial assistia os acidentados.

111. Esqueceram-me os acontecimentos.

33. (FCC Técnico Judiciário- TRT 14/2016) Con-

IV. Todos ansiamos por dias melhores.

sidere o texto abaixo.

Estão CORRETAS as seguintes afirmativas:
{A) As opções I, ll e 111.
(8) As opções I, 11 e IV.
{C) As opções ll, 111 e IV.

(0) Todas as qpçóes.

Anulada. A resposta deveria ser "c".

M

O rio Madeira banha os estados de Rondônia e do
Amazonas. I esse nome, pois no período de chuvas
seu nlvef sobe e inunda grandes porções da planície florestal, trazendo troncos e restos de madeira da floresta.
t um dos principais rios da bacia do Amazonas e 11 já
foram dedicados textos literários, muitos 111 possuem
grande valor artístico.

As lacunas I, 11 e 111 do texto acima devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:

Errada: Assisti à reportagem e gostei dela.

I

"

111

11. Correta: sentido de cuidar.

A

Deram-no

111. Correta: Os acontecimentos esqueceram a mim.

B

Deram-lhe

a ele

dos quais

IV. Correta; anseia por algo.

c

Deram-lhe

ante ele

aos quais

32, {FGR- Agente de Segurança Penitenciária MG/2007) Está INCORRETA a seguinte construção:

D

Deram-no

dele

pelos quais

E

Deram-lhe

nele

nos quais

(A) o' diretor irlformou aos agentes penitenciários
de que não haverá revista. (transitivo indireto e
transitivo indireto)
{8) Eles desobedeciam aos Estatutos? (transitivo
indireto- regência clássica)

para ele

os quais

'
Alternativa correta: letra "b"
O Nota da autora: Por eliminação para facilitar
e ganhar tempo.

...•
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l.

Deram algo (esse nome= objeto direto) a algo
(ao Rio Madeira = objeto indireto): deram-lhe.
Eliminadas A e O;

2.

Foram dedicados textos literários ao Rio Madeira
""a ele. Eliminadas C e E;

3.

Muitos desses (dos quais) possuem valor artístico= muitos desses textos literários.

34. {FCC- Técnico Judiciário - Área Administrativa- TRT 3/2015) Está correto o emprego do elemento sublinhado na seguinte frase:

(A) Há no passado muitas lições históricas em cujas
podemos aprender.
(8) Os museus e os monumentos são instituições aonde

(A) à qual
(B) em que
{C) cuja
(0} a que
(E) da qual

Alternativa correta: letra "b"
1.

O relativo "a qual" retoma embarcação;

2.

Ordem direta: ele navegava na embarcação;

3. A preposição em foi exigida.

4. Cabem as formas: na qual e em que.

algum aprendizado da história sempre se dá.
(C) Os debates da Assembfeia Nacional,
refere o autor, foram calorosos.

~se

(0) As casas dos nobres de cujas se lançaram os revol-

Alternativa "a"- Não exige a prePosição "a".
Alternativa "c"- Não cabe posse, muito menos
o pronome concordaria com o pessoal "ele" (termo
posposto).

tosos foram saqueadas.

Alternativa "d"- Não exige a preposição "a".

(E) O tempo com que frequentemente nos importa-

Alternativa "e"- Não exige a preposição "de".

mos não é o passado, mas o futuro.

Alternativa correta: letra "e"

1. O pronome relativo retoma "o tempo";
2. Ordem direta: {Nós) importamo-nos frequentemente com o tempo = com que ou com o
qual.

.,. Correções
a) Podemos aprender com as lições: com que ou
com as quais.

36. (FCC- Técnico Judiciário -Área Administra~
tiva- TRT 16/2014) O elemento em destaque está

empregado corretamente em:
(A) Mais que o luxo do produto, é a aparência de
luxo de que conta para os consumidores.
(B) Os produtos e as marcas permitem com que as

pessoas adquiram a visibilidade desejada .
(C} A visibilidade é uma das características pelas
quais se estrutura a sociedade de consumo.

é
visto com os novos produtos, mais se quer adotá-los.

{0) Quanto mais se tem a impressão em que se

b) Algum aprendizado da história sempre se dá

nas instituições (museus e monumentos): onde,
em que ou nas quais.

(E) Nas sociedades por cuja ordem social é abalada

c) O autor se refere aos debates: a que ou ao
qual.

com guerras, a ostentação é particularmente
visível.

.. DICA

O pronome relativo retoma um termo masculino
(os debates) e isso impede de que haja o sinal
indicador de crase.
d} Os revoltosos se lançaram nas casas: em que,

nas quais ou onde.
35. {FCC - Técnico Judiciário - Área Administrativa- TRF 3/2014) Quando a embarcação na qual ele
navegava entrou inadvertidamente no raio de ação das
sereias ...

Sem prejuízo para a correção e o sentido original,
o segmento grifado acima pode ser corretamente
substituído por:

Alternativa correta: letra "c"
O Nota da autora: Questão de regência e período composto.
É fundamental seguir o passo a passo para não
cometer erro.

características;

1)

O pronome relativo retoma

2)

Ordem direta da oração posposta ao relativo: A
sociedade de consumo se estrutura por características;

3)

Juntando as duas informações, pode-se optar
por pelas quais ou por que.

Regência

Alternativa "a" - A aparência de luxo conta
para os consumidores. O relativo retoma o sujeito e
não admite preposição anteposta: que ou a qual.
Alternativa "b" - Não se trata de pronome relativo, mas sim de conjunção integrante: Os produtos e
as marcas permitem ísto. A oração é subordinada substantiva objetiva direta e não exige d·eposição: que.

..,._Dica: quando houver pronome relativo, a pergunta deve ser feita ao verbo ou ao nome posposto;
se for conjunção integrante, pergunta-se ao termo
anteposto.

Alternativa "d" -Conjunção integrante: Quanto
mais se tem a impressão disto. A oração é subordinada substantiva completiva nominal e a preposição
exigida{: de: de que (ou que).
..,_ Dica: Nas orações objetivas indiretas e completivas nominais, a preposição é facultativa.
Alternativa "e"- A ordem social é abalada com
guerras. O relativo retoma o sujeito e não admite preposição anteposta: cuja.
..,_ Dica: o relativo cujo indica posse do termo
anterior: a ordem social da sociedade é abalada.
37. (FCC- Técnico Judiciário - Área Administrativa - TRT 2/2014) Quando se dizia "livro", todos
entendiam um objeto de peso e volume, composto
de folhas encadernadas, protegidas por papelão ou
couro, nas quais se gravavam a tinta palavras ou imagens.
A expressão acima destacada é equivalente à
sublinhada na seguinte frase:
(A) As janelas sob as quais foram gravadas as cenas
eram pintadas de verde.
(B) As folhas rubricadas, as quais entreguei à secretária, foram anexadas ao prontuário.

(C) As urnas em que foram depositados os votos
foram lacradas pela diretoria do clube.
(D) Os rapazes de quem foram gravados os depoi~
mentos foram entrevistados ontem.
(E) O livro de onde retirei a citação está emprestado.

Alternativa correta: letra "c" - Se pensasse
rápido, não gastaria 5 segundos nesta questão. Nas
quais só pode equivaler a em que, por exigir a preposição em. Vamos ao passo a passo:
1)

O pronome relativo retoma folhas encadernadas;

2}

Ordem direta: Palavras ou imagens eram gravadas nas folhas encadernadas.

3)

Opções de uso do relativo: nas quais ou em que.
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Alternativa "a"- As cenas foram gravadas sob
as janelas= sob as quais ou sob que.
Alternativa "b" - Entreguei à secretária as
folhas rubricadas: verbo transitivo direto e indireto e
o relativo retoma o objeto direto (sem preposição)=
que ou as quais.
Alternativa "d"- Foram gravados os depoimentos dos rapazes= de que ou dos quais.
Alternativa "e"- Retirei a citação do livro= de
onde, do qual ou de que.
38. {FCC- Técnico Judiciário -Área Administrativa- TRT 2/2014) Observadas a regência e a flexão
verbal, está correta a seguinte frase:
(A) Ressentiu-se, com razão, da oposição da prima, e
pensou que, se expusesse com calma seus motivos, poderia obter sua concordância.
(B) A casa que, na época, nos instalamos era a que
podíamos pagar, mas tínhamos um pacto: se
todos se mantessem firmes em seus empregos,
moraríamos melhor.
(C) Aborreceu-se de tanta conferência de abaixoassinados e requis transferência para outro setor
da administração.
(0} Dizem que é ele que abstrai a discussão, por isso,
para defender-se, aludiu o nome do responsável
pelo atraso.
(E} Media, sim, seu encontro com esse advogado
mais experiente, pois sei como você está temeroso pelo poder de argumentação do promotor.

Alternativa correta: letra "a"
O Nota da autora: Questão de regência e verbo.
Quem se ressente, ressente-se de algo; quem
pensa, pensa algo; quem obtém, obtém algo. O
verbo expor foi conjugado corretamente no pretérito imperfeito do subjuntivo.

Alternativa "b"- Instalamo-nos na casa = em
que ou na qual; se todos se mantivessem.
Alternativa "c"- Aborreceu-se com algo= com
tanta conferência; e requereu: o verbo requerer não
é conjugado como o querer.
Alternativa "d"- obstrui; aludiu ao nome.
Alternativa "e" -Medeio; temeroso do poder.
39. {FCC -Técnico Judiciário - Area Administrativa- TRT 12/2013) Estas inovações serão discutidas
ao longo do desenvolvimento da nona edição, ~
data de realização já foi definida •..
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,... Dica- Esquecer e lembrar:

Mantém-se a correção da frase acima caso, sem
qualquer outra alteração, os segmentos grifados

sejam substituidos, respectivamente, por:

1)

Lembrar algo I esquecer algo: Ele esqueceu o
livro. Ele lembrou o fato ~ Transitivos diretos,
ou seja, exigem complemento sem preposição.

2)

lembrar-se de algo I esquecer-se de algo (pronominal): - Ele se esqueceu do caderno ~ Eu
me esqueci da d 1ave. Eles se esqueceram da
prova. Nós nos len11bramos de tudo o que aconteceu.

{A} de cuja- foi dada noticia

(8) na qual- se divulgou
(C) a cuja- foi noticiada

(D) pela qual- foi feita divulgação

(E)

a qual- se noticiou

Alternativa correta: letra "a"- Foi dada a notícia da data de realização= de cuja data de realiza-

ção foi dada notícia.
Alternativa "b"- cuja data se divulgou= a data
foi divulgada. Função de sujeito: sem preposição e o
pronome deve concordar com o termo posposto: cuja.

Alternativa "c" - cuja data foi noticiada =
sujeito.

Alternativa "d"- de cuja = foi feita a divulga-

çãoda data.
Alternativa "e" - cuja se noticiou = a data foi
noticiada= sujeito.

Verbos são pronominais (-se,- me, etc.} e exigem
complemento com a preposição ude". São, portanto,
transitivos indiretos.
Há uma construção em que a coisa esquecida ou
lembrada passa a funcionar como sujeito e o verbo
sofre l~ve ,:;Iteração de sentido. t uma construção
muito rara na língua contemporânea, porém, é fácil
encontrá-la em textos clássicos tanto brasileiros
como portugueses: Esqueceu-me a tragédia. (cair
no esquecimento). lembrou-me a festa., (vir à lembrança)

O verbo lembrar também pode ser transitivo
direto e indireto (lembrar alguma coisa a alguém ou
alguém de alguma coisa).

40. (FCC - Técnico Judiciário - Administrativa -

41. (FCC- TRT- lP Região- Técnico Judíciário
- Area Administrativa/2012) "beleza criada pelo

TRT9/2013)

domínio de forma e cor de que dispunha o pintor".

Em artigo a respeito das vórias redes sociais exís·
tentes, o colunista Alexandre Matias exprime-se com
franqueza: "entrei em redes sociais ____ nem mais
lembro a senha". (http://blogs.estadao.eom.br/alexand re-m atias/20 12/1 O/O7lo-primeiro- b i I h a o -do-facebook-e-o-futuro-das-redes-sociais).

Preenche corretamente a lacuna da frase acima
o que consta em:

(A) a qual
(B) a que
(C) aonde
(0) de que
(E) na qual

Alternativa "d": correta.
O Nota da autora: Esta questão gerou dúvida
porque muitos se lembraram do verbo pronominal e
não pronominal (tabela baixo), mas se trata, apenas,
de verbo transitivo direto e indireto: lembrar algo (a
senha) de algo (das redes sociais). Ordem direta:
Lembro a senha (0.0.) das redes sociais (O. L). Eliminam-se, assim, as alternativas a, b, c e e.

O verbo empregado no texto com a mesma
regência do grifado acima está em:

Alternativa "a" -A ideia de uma dimensão
humana da arte repousa numa concepção de humanidade

Alternativa "b" -A paisagem e a natureza morta
também incorporavam a percepção emotiva do artista
Alternativa "c" -Com o tempo tornou-se claro
que uma cena da vida cotidiana ...
Alternativa "d" - que havia alguns valores profundos na representação de um motivo
Alternativa "e" - na relação com aquilo que
rodeia, nos seus artefatos

o

Alternativa "a": correta- Ordem direta: o pintor dispunha de algo: verbo transitivo indireto que
exige a preposição de.
Trabalhemos por eliminação por não sabermos
se pede a mesma preposição ou não.

Alternativa "a" - Correta. O que repousa,
repousa em algum lugar. O verbo pede a preposição

em.

Reg€nda

Alternativa "b" - Errada. Incorporar é transitivo direto.
Alternativa "c"- Errada. Tornar-se é verbo de
ligação.
Alternativa "d" - Errada. Verbo haver no sentido de existir é impessoal (não possui sujeito) e classificado transitivo direto.
Alternativa "e" - Errada. Rodear é transitivo
direto.

Perceba que foi pedido apenas o emprego da
preposição, não específicando quaL Os verbos das
outras alternativas são intransitivos (sem complemento e sem preposição} e transitivos diretos (com
complemento sem preposição}.

Alternativa "e" -Grandes compositores sobressaíram no século XX= em que, no qual.
43. {FCC ~Técnico Judiciário - Área Administra~
tiva - TRF 1/2011) "Gosto de Ouro Preto", explicou
E/izabeth ao poeta Robert Loweil...

No segmento acima, o verbo "gostar" está
empregado exatamente com a mesma regência
com que está empregado o verbo da seguinte
frase:
(A) Os manifestantes de todas as idades desfilaram

pelas ruas da cidade.
(8)

Não junte este líquido verde com aquele abrasivo.

(C) A casa pertence aos Nemer desde 1982.
42. (FCC - Técnico do Seguro Social - INSS/
2012} Estâ adequado o emprego do elemento

sublinhado em:

{0} Patrocinou o f'vento do último sábado.

(E) Encontraram com um comerciante essas anotações.

(A) Ma h ler, compositor a quem as geraçóes seguin-

tes fizeram justiça, foi muito incompreendido
em vida.
(8} A obra ~e Mahler, na qual tantos manifestaram
incompreensão, acabou marcando o século XX.

(C) Visitando Steinbach, aonde Ma h ler tanto se ins-

pirou musicalmente, o turista reconhecerá a paz
de que se beneficiou o compositor.
(O} Mahler amava a paz da natureza, em cuja se

valeu para concentrar-se e compor.
(E) O século XX, ao qual sobressaíram grandes com-

positores, como Mahler, foi marcado por criaçóes
bastante polêmicas.

Alternativa "a": correta.
O Nota da autora: Seguir as etapas abaixo:
1)

Ver a qual termo o pronome relativo de refere
(compositor);

2)

Montar oração na ordem direta -iniciando com
o sujeito - com as informações pospostas ao
relativo até encaixar a palavra retomada (as geraçóes seguintes fizeram justiça ao compositor"'
a quein, a que ou ao qual).

Alternativa correta: letra "c" - Regência do
verbo gostar: gosta de algo =verbo transitivo indireto; regência do verbo pertencer: pertence a alguém
=verbo transitivo indireto.
Alternativa "a" - desfilar é intransitivo; pelas
ruas da cidade: adjunto adverbial de lugar.
Alternativa "b"- juntar algo com algo: transitivo
direto e indireto.
Alternativa "d" - patrocinou algo: transitivo
direto.
Alternativa "e" - encontraram (sujeito indeterminado) algo com alguém: transitivo direto e indireto.
44. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 23/ 2011) " ...
e com o tempo em que você pode trabalhar". O segmento grifado na frase acima preenche corretamente a lacuna da frase:
(A) Muitos escritores afirmam não saber lidar com a

Alternativa "b" -Tantos manifestaram incompreensão da ~bra"" de que, da qual.
Alternativa "c" -Mah!er se inspirou tanto em
=em que, no quaL

Stei~bach

Alternativa "d" -Valeu-se para concentrar-se e
compor na paz da natureza= em que, na qual.

fama--~ almejam em determinado momento
de suas carreiras.

(8)

Alguns escritores menores tentam demonstrar
em suas obras uma erudição ____ não possuem
de fato.

(C) Não por coincidência, o jornalismo é uma profissão
vanos escntores recorrem em determinado momento de suas vidas.
{O) O mercado cinematográfico internacional ___ _
muitos roteiristas iniciantes tentam se inserir é
por demais competitivo e estressante.

.,.,,
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(E} Dizem que o trabalho árduo e diário e uma disciplina tenaz são as principais armas ~--- um

jovem escritor deve se valer.

Alternativa "d": correta -Você pode trabalhar
no tempo = em que; muitos roteiristas inidantes
tentam se inserir no mercado cinematográfico internacional= em que.

Alternativa "a"- Errada. Os escritores almejam
a fama (verbo transitivo direto)= a fama que almejam.

Alternativa "b" - Errada. Alguns escritores
não possuem de fato uma erudição {verbo transitivo
direto)= erudição que não possuem.

. Alternativa "c" - Errada. Vários roteiristas
recorrem a uma profissão= a que.
Alternativa "e" - Errada. Um jovem escritor
deve se valer das principais armas= de que.
45. {FCC - Técnico Judiciário - TRT 20/ 2011) uo
cérebro é uma orquestra sinfônica em que os instrumentos vão se modificando à medida que são tocadosn.
A expressão pronominal em que, grifada acima, preenche cone.a;;1cnte a lacuna da frase:
(A)

As questões ____ se preocupam os cientistas
dizem respeito às· alterações cerebrais devidas
ao uso indiscriminado da internet.

o número de informações, sobre
os mais diversos temas
o cerebro humano
é capaz de processar.

(B) É incalculável

(C) As hipóteses aventadas ___ se baseiam os

especialistas, devem ainda ser comprovadas por
exames acurados.
(D) As implicações causadas pela onipresença da

internet _____ está sujeito o cérebro humano,
são objeto de preocupação de cientistas.
(E} As informações _____ dispõem os usuários da

comunicação eletrônica são múltiplas, embora
sejam superficiais.

Alternativa "<": wrreta - Ordem direta do
se modiflcando à
medida que são tocados na orquestra "" em que;
alternativa c: os especiallst<'~s se baseiam nas hipóteses"" em que.
~n•.mriar:lo: os in~trumr>ntns vi'io

Alternativa "a"- Errada. Os cientistas se preoccpam com as questões= com que.
Alternativa "b"- Errada. O cérebro humano é
capaz de processar os temas (objeto direto: sempreposição)."" que

Revisaço"- Língua Portuguesa • Duda Nogu~ira
Alternativa "d" - Errada. O cérebro humano
está sujeito às implicações= a que.
Alternativa "e"- Errada. Os usuários da comunicação dispõem das informações,;. de que. ·
46. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 24/ 2011) Por
outro lado, a TI permitiu uma ampla modificação no
sistema de produção, em que se busca cada vez mais
foco e especiallzação ...
A expressão pronominal grifada acima preenche
corretamente a lacuna da frase:
(A)

A evolução tecnológica aplicada à agricultura
tem sido importante ____ se desenvolvam
novos métodos eficazes de produção.

é a ____ um-parque industrial pujante deve garantir o crescimento econômico de qualquer país.

(8) A visão tradicional

(C) Os produtores _____ defendem o aumento da

exportação agrícola, buscam melhores condições para o transporte da safra aos portos.
(D) A preocupação com os lucros ____ se baseiam

as transações comerciais, conduz à aplicação de
novas tecnologias no setor de serviços.
(E) Todas as pesquisas ____ se referiam os econo-

mistas indicavam a expansão da produção agrícola, fundamentada no avanço tecnológico.

Alternativa "d": correta - Ordem direta do
enunciado: busca-se cada vez mais foco no sistema
de produção ""em que; alternativa d: as transações
comerciais se baseiam na preocupação com os
lucros= em que.
Alternativa "a"- Errada. Não é pronome relativo, mas sim conjunção integrante: A evolução tecnológica aplicada à agricultura tem sido importante
para isto =para que.
Alternativa "b"- Errada. A visão tradicional é a
de que um parque industrial pujante deve garantir
o crescimento.
Alternativa "c"- Errada. Os produtores defendem o aumento da exportação: o relativo retoma o
sujeito e nào admite preposição= que.
Alternativa "e" - Errada. Os economistas se
referiam a todas as pesquisas= a que.

Texto para a questão seguinte:
Aclamado por crítica e público, "Bom Dia, Babílônia" é um belíssimo filme sobre os bastidores do mundo
do cinema, com direção dos consagrados irmãos

Regência

Taviani. Em busca de uma vida melhor, os irmãos
Nicola e Andrea imigram paro os Estados Unidos e,
logo após chegarem, acabam trabalhando em Hollywood na construção dos cenários de o_ W. Griffith, o
genial criador da linguagem cinematográfica. Quando
tudo parece correr tranquilamente, vem o início da Primeira Guerra e, com elo, uma tragédia q~e marcará
para sempre o destino dos irmãos, que lutar h em lados
opostos. Um filme sensacional, que nos mostra até
onde podemos chegar para conquistar nossos objetivos. (Adaptado do texto de apresentação do fi/me Bom
Dia, Babilónia constante do invólucro do OVO)
47. (FCC - TRT sa Região - Técnico Judiciário Area Administrativa /2010) Dos verbos utilizados
ao longo do texto, é correm afirm.:;r que possuem a
mesma regência:
(A) marcará e conquistar.
{B) é e

conquistar.

{C)

imigram e mostra.

{0)

imigram e lutam.

(E) futam e mostra.

Alternativa "a": correta - Marcará: transitivo
direto- o destino dos irmãos: objeto direto; conquistar: transitivo direto- nossos objetivos: objeto direto.
Alternativa "b"- Errada. é: verbo de ligaçãobelíssimo filme: predicativo do sujeito; conquistar:
transitivo direto- nossos objetivos: objeto direto.

Alternativa "c"- Errada. imigram: intransitivo
-para os Estados Unidos: adjunto adverbial de lugar;
mostra: transitivo direto - onde podemos chegar:
objeto direto.

Alternativa "d"- Errada. imigram: intransitivo
-para os Estados Unidos: adjunto adverbial de lugar;
lutam: intransitivo.
Alternativa "e" - Errada. lutam: intransitivo;
mostra: transitivo direto - onde podemos chegar:
objeto direto.

48. {FCC - TRT ga Região - Técnico Judiciário Area Administrativa /2010) ".. o manuscrito em
que informavam sobre disputas de gladiadores ... " A
expressão proncminal grifada acima preenche corretamente a lacuna da frase:
{A) O grupo controlador de um jornal é sempre
aquele..
se exige especialmente compromisso com a ética e a verdade.
(B) As manchetes, ...... atraem leitores, nem sempre
apontam para fatos verdadeiramente relevantes
para a maioria.
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{C) O editorial trata de questões ...... são expostas
as linhas de pensamento e a posição crítica do
corpo diretivo de um jornal.
{D) Em pequenas cidades, um jornal é o veículo..

contam os moradores para obter informações
locais.
(E) Seria necessário considerar os avanços da tecno-

logia ...... os tradicionais jornais se adaptem ãs
necessidades de um mundo moderno.

Alternativa "c": correta - Coloque na ordem
direta: Informam sobre disputas de gladiadores no
manuscrito== EM QUE.
Ordem direta da alternativa c: As linhas de pensamento e a posição crítica são expostas nas questões== EM QUE.

Alternativa "a" - Errada. Exige-se compromisso do grupo== DE QUE.

Alternativa "b"- Errada. As manchetes atraem
os leitores. Manchetes possui função de sujeito,
assim sendo não pede preposição= QUE.
Não se usa preposição antes de pronome
relativo que retoma sujeito.
Alternativa "d"- Errada. Os moradores contam
com o veículo (um jornal)""' COM QUE.
Alternativa "e"- Errada. Os tradicionais jornais
se adaptem às necessidades de um mundo moderno
com os avanços da tecnologia= COM QUE.

---·-- -

49. (FCC- TRT- 12" Região - Técnico Judiciário
- Area Administrativa /2010) A expressão em que

preenche corretamente a lacuna da frase:
{A) A trama das novelas transforma fatos reais em
sonhos _____ muitos se distraem à noite, 01"
suas casas.
{8) Após algum tempo, as pessoas esquecem as pro-

postas ____ marcaram o andamento da trama
novelesca, mesmo que tenha obtido sucesso.
(C) Devemos estar atentos ao fato
nov""las,
por serem instrumento de lazer, tendem 3 mo:tram visão fantasiosa do mundo.
{D) Formas de comportamento _____ o autor projeta defeitos e virtudes da sociedade podem ser
encontradas diariamente nas ruas.
(E) As novelas _____ o crítico se referia haviam discutido situações desagradáveis, que passam despercebidas para a maioria das pessoas.

Alternativa "d": correta- O autor projeta defeitos e virtudes nas formas de comportamento= em
que.
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Alternativa "a" - Errada. Muitos se distraem
com a trama das novelas= com que.

Alternativa "b" - Errada. As propostas marcaram o andamento"" que.

"onde caberiam" (Na parede da esquerda ficaria a
grande e sonhada estante onde caberiam todos os
meus livros.) fosse substituído por que caberia.
( ) certo

_..Dica- Se o pronome relativo retoma o sujeito,
não pode vir acompanhado de preposição, pois não
há preposição no sujeito.

Alternativa "c" - Errada. "Peguinhaff! O QUE
não é pronome relativo e sim conjunção integrante
(devemos estar atentos ao fato DISTO)= de que.
Alternativa "e" - Errada. O crítico se referia às

Errado

( ) errado

I

O Nota da autora: Questãb de regência e pronome relativo.
Façamos o passo a passo para não haver engano:
1.

"Onde" é pronome relativo e retoma o substantivo "estante";

2.

Ordem direta: todos os meus livros caberiam na
estante;

3.
teia

A preposição em foi exigida e poderiam ser usadas as formas: em que, na qual ou onde (por
retomar lugar).

(B) As mais duras leis da natureza, ___ é impossível

No comando da questão, foi retirada -.a preposição "em", aqui está o erro.

novelas= a que.

50. (FCC- Técnico- Área Administrativa - MPU/
2007) A expressão com que preenche corretamente

a lacuna da seguinte. frase:
{A) Os fios ___ se vale a aranha para tecer

su<~

são praticamente invisfveis.

para nós combater, são ditadas pela necessidade
de viver e de morrer.
(C) Pergunto-me ___ armas pode contar essa aranha,

afora os fios da magnífica teia que sabe tecer.
necessidade de escrever, _____ o autor nos
confessa ao fim do texto, é compreendida como
uma lei também natural.

(0) A

(E} A comparação _____ o cronista estabelece entre

52. (CESPE - Agente Administrativo - DPU/2016)

No trecho "respostas às demandas" (levou respostas às
demandas solicitadas pelos moradores),·o emprego
do sinal indicativo de crase justifica-se pela regência
do substantivo "respostas", que exige complemento
antecedido da preposição "a", e pela presença de
artigo feminino plural que determina "demandas".

uma teia de aranha e um texto não deixa de ser
justificáveL

( ) 'certo

( } errado

Certo
Alternativa "c": correta.
O Nota da autora: Em caso de questão de

regência com pronome relativo, precisamos colocar
a oração na ordem direta (usando os termos pospostos ao pronome relativo) ""essa aranha pode contar
com as armas: com que.

O Nota da autora: Questão de regência e crase.

Levou algo (V.T.D.) respostas (O.D.)
Levou respostas a algo (a demandas "" complemento nominal)

Alternativa "a" -A aranha se vale dos fios= de
que.

A preposição "a" é exigida+ artigo definido plural "as" que acompanha o substantivo "demandas"= às demandas.

Alternativa "b" -É impossível combater as mais
duras leis da natureza"" que.

Por substituição: levou resposta aos homens.
Resultou em "ao", há crase.

Alternativa "d" -0 autor nos confessa a necessidade= que.
Alternativa "e" -0 cronista estabelece comparação:;;; que.

1.2.CESPE
51. (CESPE- Técnico do Seguro Sociai-INSS 2016)
Seria mantida a correção do texto caso o trecho

53. (CESPE- Agente Administrativo- DPU/2016)
Seria mantida a correção do texto caso o trecho 'para
que seus direitos sejam garantidos' (Nós entramos
para solucionar problemas: vamos até as ruas para
informar sobre o trabalho da defensoria, para que
seus direitos sejam garantidos", afirma a coordenadora.} fosse reescrito da seguinte forma: visando
à garantia de seus direitos.
( ) certo

{ ) errado

Regência
matical do texto caso a expressão "mais que" fosse
substituída por mais do que.

Certo
O Nota da autora: Questão de regência e crase.
O verbo visar foi usado no sentido de possuir
(alguma coisa) como objetivo ou propósito e exige a
preposição "a". Unida ao artigo definido que acompanha o substantivo feminino "garantia", resulta em

à.
Por substituição: visando ao poder (substantivo
masculino). Resultou em ao, há crase antes da palavra feminina.
54. (CESPE- Técnico do Seguro Sociai-INSS 2016)
A correção gramatical e o sentido do trecho seriam
preservados, caso se substituísse o trecho "lembrei·rne de que" (lembrei-me de que havia uma diferença na numeração) por lembrei que.

( ) certo

( ) errado

Certo- Há duas observaçóes a serem feitas.
1. O verbo lembrar, assim como o esquecer, possui
regência peculiar: com pronome ~ com preposição; sem pronome"" sem preposição. Lembrei
que havia uma diferença; lembrei-me (pronome)
de (preposição) que havia uma diferença;
2. Em oraçóes subordinadas substantivas objetivas
indiretas e completivas nominais, a preposição é
facultativa.

Trecho para o item.
(... ) Quando me lembro do meu pai me proibindo
de mudar de escola, a voz que ouço dele é a de hoje, e
me pergunto se algo parecido acontece com ele: se a
lembrança que ele tem de mim aos treze anos se confunde com a visão que ele tem de mim agora, depois de
tudo o que ficou sabendo a meu respeito ness.as quase
três décadas, um acúmulo de fotos que apagam os tro·
peços do caminho para chegar até aqui, e o que para
mim foi um capítulo decisivo da vida, a briga que tivemos por causa da mudança de escola, para ele pode
não ter sido mais que um fato banal, uma entre tantas
coisas que aconteciam em casa e no trabalho e na vida
dele co/n a minha mãe e as outras pessoas ao redor
durante a adolescência do filho.

Certo- O segundo termo de comparação pode
ser introduzido por que ou por do que.

Trecho para a questão.
Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
(.. .)A chaga encontra terreno fértil nas sociedades
subdesenvolvidas, mas também viceja onde o capitalismo, em seu ambiente mais selvagem, abriga crianças
e adolescentes a particirarem do processo de produçâo. Foi assim na Revofuçáolndustrial de ontem e nas
economias ditas avançadas.(.. .) (Jornal do Brasil, Editorial, 1,77/2010, com adaptações)

56. (CESPE- Técnico- Área Administrativa- MP UI
2010) O emprego de preposição em "a participarem"
é exigido pela regência da forma verbal "obriga".
( } Certo ( ) Errado

Certo - O verbo é transitivo direto e indireto:
obriga alguém (crianças e adolescentes) a algo (a
participarem}.

Atenção! Julgue o item que se segue, relativo a
aspectos gramaticais e semânticos do trecho.
Tal como em seu best-selfer A Cabeça do Brasileiro,
o autor expõe no livro as conclusões de pesquisa realizada em todo o país. A que deu origem a ~
Ferida foi realizada no ano passado e revela que, apesar de a população estar ciente de que é tributada ao
adquirir bens e serviços, a maioria desconhece a proporção dos impostos embutidos nos preços finais.

57. (UNB/CESPE- TRT 21a Região- Técnico Judiciário- Area Administrativa /2010) No trecho uA que
deu origem a O Dedo na Ferida foi realizada no ano
passado", o elemehto a recebe a mesma classificação
na primeira e na segunda ocorrências.
( ) Certo ( ) Errado

Michel Laub. Diário da queda. São Paulo:
Companhià das Letras, 2011, p. 48~9 (co.m adaptações).
Errado.
55. (CESPE - Técnico Judiciário - Área Administrativa - STF/2013) Seria mantida a correção gra-

O Nota da autora: Palavra mágica que todo
concurseiro ama: sempre que o ou a estiver ao lado
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do pronome relativo que, será classificado como
pronome demonstrativo.

··--··~-

....

.

-----

-·--

·----------···-

Exemplo: Ele foi o que mais estudou a matéria=
Ele foi aquele que mais estudou a matéria.

Alternativa correta: letra "b" - Quem precisa,
precisa de algo. Por se tratar de oraç,ão suborçl)nada
substantiva objetiva indireta.

Voltando à questão. A que deu origem: Aquela
que deu origem= pronome demonstrativo.

Alternativa "a"- certeza de algo: A certeza de
que a sorte ..

Deu origem a O Dedo na Ferida= deu origem a
algo. O substantivo origem pede a preposição a.

Alternativa "c" - convidei alguém: convidei a
Maria.

Acerca do gênero textual e das estruturas
linguístkas do trecho, julgue o item a seguir.
De tanta simplicidade, atingi a síntese perfeita do
que Nelson Rodrigues chamava de óbvio ululante, ou
seja, a enunciação de algo que não quer dizer absolutamente nada:
Se quiser descer, não suba. (Fernando Sabino. A
volta por cima. Rio de Janeiro: Record, 1995, p. 137140, com adaptações).

58. (CESPE - Técnico do Seguro Social - INSS/

2008) O sentido do período seria mantido, mas a
correção gramatical seria prejudicada, caso se substituísse "atingi a síntf:se perfeita" por cheguei à síntese perfeita.
{ ) Certo { ) Errado

Alternativa "d"- Se hâ necessidade, há necessidade de algo: A necessidade de que ele viesse.
Alternativa "e"- estarei em algum lugar: estarei na sua casa.
60. (Cesgranrio- Técnico Previdenciário- INSS/
2005) Marque a opção em que o termo entre parênteses NAO preenche corretamente a lacuna, pois não
atende à regência do verbo da frase.
(A) O emprego _____ aspirava requeria mais preparo. (a que)
(B) Muitos alunos ____ frequentavam a escola se
formaram. (que)
(C) A palmatória era a razão
temiam as sabatinas. (com que)

os meninos

(O} Mesmo nas escolas de antigamente havia aulas
____ os alunos gostavam. (de que)
(E) Os jogos ____ a menina assistia lhe pareciam
emocionantes. (a que)

Errado.

O Nota da autora: Questão de regência verbal
e crase.
Atingir e chegar são sinônimos. Regência; atinge
algo = verbo transitivo direto; chega a algo =
verbo transitivo indireto.

..,_ Dica de crase- Trabalhar por substituição:
,.

cheguei à síntese perfeita= ao resumo perfeito
(substitua por qualquer substantivo masculino,
resultou em AO= crase).

Alternativa "c": correta -Os meninos temiam
às sabatinas por causa da palmatória: pela palmatória= pela qual ou por que.
Aproveitemos para relembrar os empregos dos
porquês .

..,_Dica:
1)

1.3. CESGRANRIO

Por que = equivale a pelo qual; vem acompanhado pela palavra razão (mesmo que subentendida) ~ Ex: Este é o caminho por que passo. Por que
você foi embora fogo?

2) Porque= é uma explicação, equivale a pois
59. {Escriturário-88/2012 - Cesgranrio) A frase
em que a presença ou ausência da preposição está
de acordo com a norma-padrão é:

3)

Porquê = é um substantivo, ou seja, nomeia.
Admite plural ~ Ex: Não sei o porquê de sua
demora. O estudo da palavra porquê.

4}

Por quê= segue a regra da palavra que: quando
utilizada no fim de uma frase, será sempre
acentuada ~ Ex: Ele faltou, mas não sei por quê.

(A) A certeza que a sorte chegarâ para mim é grande.
(B} Preciso de que me arranjem um emprego.
{C) Convidei à Maria para vir ao escritório.
(D) A necessidade que ele viesse me ajudar me fez
chamâ-lo.
{E} As dez horas em ponto, estarei à sua casa.

~

Ex: Fui embora fogo porque estava muito cansado,

Alternativa "a" -Aspirava ao emprego= a que
ou ao qual.

Regência
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Alternativa "b" -Quem frequentam a escola?
Os alunos""'~ou as quais.

Em norma-padrão da língua portuguesa, a fala
do funcionário demitido é completada com:

Sempre que o pronome relativo retomar o
sujeito, não poderá estar acompanhado por preposição.

(B) ... prefiro antes ser demitido que ser demetido.

Alternativa "d" -Os alunos gostavam da aula c:
.

d
degueou~.

I

1

Alternativa "e" -A menina assistia aos jogos=
a que ou aos quais.

(A)

(C) ... prefiro mais ser demitido do que ser demetido.
(D) ... prefiro ser demitido do que ser demetido.
(E) ... prefiro mais ser demitido a ser demetido.

Alternativa "a": correta.

1.4. ESPP
61. (ESPP -Técnico Bancárío~BanPará/2012) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
Não encontrei o documento ____ o gerente fez
referêncía.
(A) que

(B)

o qual

(C)

no qual

(0)

a que

(E)

no qual

..

Prefiro algo= ser demitido. Eliminadas b, c e e.

..

Prefiro algo A ALGO= a ser demetldo. Eliminada
d.

63. (Vunesp - Escrivão de Polícia - SP/2013) No
que se refere às regras de regência nominal, assinale
a alternativa que substitui corretamente a expressão
destacada em- Buscando compreender o que considerou ser uma tendência para o século 21, Michael
Ellsberg realizou seu estudo[.. .].
(A) Determinado a
(8) Empenhado sob
(C)

Alternativa correta: letra "d"
O Nota da autora: Questão de pronome e
regência. Trabalhemos por eliminação para facilitar.
1)

O relativo retoma o substantivo documento.

2) Ordem direta: o gerente fez referência ao documento.
3) Se fez referência a algo, a preposição a foi exigida. Resposta: a que ou ao qual.
Eliminam-se as alternativas a, b, C"" e por não possuírem a preposição a

1.5.VUNESP
62. (Vunesp- Investigador de Polícia - SP/2013)
Leia a charge.

. prefiro ser demitido a ser demetido.

Resolvido de

(0) Propenso em
(E) Disposto com

Alternativa "a": correta- Buscando algo (compreender) e determinado a algo (a compreender).
Alternativa "b"- em.
Alternativa "c"- a.
Alternativa "d"- a.
Alternativa "e"- a.
64. (Vunesp- Escriv~o dto Polícia- SP/2013) Assinale a alternativa em que a expressão em destaque
está empregada de acordo com a norma-padrão da
língua.
(A) Imagino o futuro desse universo digital, cujo
parece ser cheio de riscos e incertezas.
(B) Sugeri sairmos do apartamento para deixar de
ouvir as críticas, o qual estavam me incomodando.
(C) Um colapso na nuvem trará graves consequên-

das, as quais podem envolver todo o tipo de
usuário.
(Gazeta do Povo, 01.11.2072.Adaptado)

(O) Meu amigo criticou as estantes, as quais os espaços vazios seriam ocupados por livros eCOs.

o
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(E) Eu separei algumas estantes para guardar os

CDs cujo havia trazido da casa de meus pais.

Alternativa "c": correta - O relativo retoma o
sujeito. Ordem direta: Graves consequências podem
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(0) "entender que os moradores dessas comunidades possuem histórias de vida" {parágrafo 5) I
entender de que os moradores.
(E} "Vivemos em uma época de profundas transformações". (parágrafo 5) I Vivemos uma época.

envolver todo tipo de usuário sem preposição ante-

posta ao relativo.
Alternativa "a"- que ou o qual= universo digital.
Alternativa "b"- as quais ou que= as críticas.
Alternativa "d"- cujos= espaços vazios. Cujo{a)

referem-se a termos pospostos.
Alternativa "e"- que ou quais= CDs.

Alternativa "d": correta - Enttinder que I
entender de que entender- verbo tran~itivo (direto)
é preciso entender algo= que os moradores possuem história devida- oração subordinada substantiva adjetiva direta (sem preposição de).
Alternativa "a"- O verbo refletir pede preposição em ou sobre: refletir no (em+ o) significando ...
Alternativa "b"- Desfrutar de algo ou desfrutar

65. {Vunesp- Escrivão de Polícia- SP/2013) Considerando as regras de regência verbal, assinale a

alternativa correta.
{A) Ao ver a quantidade excessiva de prateleiras,
o amigo comentou de que o livro estava acabando.
(B) Enquanto seu amigo continua encomendando
livros de papel, o autor aderiu o livro digital.
(C) Álvaro convenceu-se de que o melhor a fazer
seria sair para jantar.
(0) As estantes que o autor aludiu foram projetadas

para armazenar livros e CDs.
(E) O único detalhe do apartamento que o amigo se
ateve foi o número de estantes.

Alternativa "c": correta- Convencer alguém de
algo.

Alternativa "a"- comentou que"" V.T.O.
Alternativa "b"- aderir a algo: aderiu ao livro.
Alternativa "d"- aludir a algo: a que.
Alternativa "e"- ater-se a algo: a que se ateve.

1.6. UFF
66. (UFF -Inspetor de Polícia- RJ/2012) A alternativa em que a dup!icidade de regência verbal documentada é INACEITÁVEL no português culto é a
seguinte:
(A) "refletir sobre o significado das favelas" I refletir
no significado das favelas.
(8) ''desfrutando da sua beleza singular" I desfrutando a sua beleza singular.
(C) "oferecer melhores condições de vida para os seus
moradores" I oferecer (...)aos seus moradores.

algo.

Alternativa "c" - Oferecer algo ou oferecer a
alguém.

Alternativa "e"- Viver: intransitivo; viver: transitivo direto.

1.7.ACP
Trecho para a próxima questão.
O Português em Debate
(.. .)

No Brasil, a gramático da lingua oral foi alvo de
um estudo pioneiro em 1969, quando o /iriguista Nelson Rosso, da Universidade Federal da Bahia, desenvolveu o projeto Norma Urbana Culta (Nurc). O trabalho, feito em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre,
Salvador e Recife, resultou em 1500 horas de gravaçóes de discursos formais, entrevistas e diáloQõs envof·
vendo profissionais graduados de diversas áreas. As
transcrições servem, ainda hoje, como base de estudo
para teses e artigos. Recentemente, o !inguista Ataliba
de Castilho, um dos coordenadores do Nurc, lançou
uma obra de fôlego, baseada nesse material de análise. Sua Nova Gramática do Português Brasileiro apre.
senta um recurso inovador em relação aos similares
tradicionais: a análise sintática é feita sobre frases pre·
sentes no cotidiano do leitor.( ... )

O ''gerundismo" pegou porque alguns creem que
essa é uma formo sofisticada de falar. Outros, com o
mesmo propósito, ~ !.!Q bacharelismo, confundindo afetaçóo com riqueza vocabular. Dizer mais
com menos é o ideal. E "falar dificil" é andar na contramão do bom-senso. No século XVII, o padre António Vieira (que hoje, é verdade, soa rebuscado) já pregava a simplicidade: "O estilo há de ser muito fácil e
muito natural; recomendava ele no Sermóo do Sexagésima.

Regência
E a! se chega a uma recomendaçóo que todo
cidadão vem ouvindo desde que se sentou pefa primeira vez nos bancos da escofa: ler é indispensável para quem quer se expressar bem. E ler inclui de
Machado de Assis e Graciliano Ramos até um b/og
decente na internet (mas atenção: é preciso ler de
tudo - não uma coisa ou outra). Ler mostro as infinitas possibilidades de expressão da língua, enriquece o
vocabulário (e o bom vocabulário é o melhor amigo
da precisão), ensina o leitor..E. organizar seu pensamento e ainda oferece a ele algo de valor inestimável: conteúdo. Ter coisas interessantes e pertinentes a
dizer é o primeiro passo para falar ou escrever bem.
(Jerónimo Teixeira e Daniela Macedo. Texto adaptado
do Revista Veja, 11 de agosto de 2010.)

diram a vida cotidiana de forma irresistível. Jamais se
pronunciou tonto palavrão como nos dias de hoje. e
com tanto volúpia, afirmam tonto os safados como os
guardiães da língua e dos bons costumes. E, de fato,
o palavrão (ou npolavrada'; npalavra obscena" ou
"palavra-cabeluda") _ _ todos os registros de fala
e todo tipo de conversação. Por que o foscfnio pelo
''submundo'; pelos nesgotos" da linguagem? Vou tentar responder ao questionamento, recorrendo primeiramente a um livro.

67. {ACP - Escrivão de Polícia- RS/2010) Em que

Após um trabalho de dez anos, Souto Maior
levantou 3 mil palavrões, entrA vocábulos, locuções
e expressões idiomáticas. A obro _ _ censura do
regime militar e só foi publicada cinco anos depois,
com o início da abertura política brasileira. Segundo
o autor, a obra então já se afigurava incompleta, em
virtude da criação constante de novos palavrões. Ao
vir a público, já _ _ um título ultrapassado. O que
dirá hoje. Mas isso não importa. O dicionário é o flagrante de um tempo, que continua a ter validade
trinta anos depois. No entanto, o malfadado Dicionário _ _ uma espécie de catecismo pornográfico
que circulou de mão em mão dos adolescentes no fim
dos anos 70.

alternativa a correspondência entre termo regente e
termo regido está INCORRETA?
(A) resultou- de.
(8) basea da - nesse.
(C) recorrem- ao.
(D) inclui- até.
(E) ensina- a.

Alternativa "a": correta- A forma verba! resultou (resultar v.t.) está no sentido de efeito de, consequência de, resultado de, portanto pede a preposição em que o liga ao seu complem~nto verball.SOO
horas de gravações (objeto indireto). Resultou
em 1.500 horas de gravações.
Alternativa "b"- Baseada (adjetivo) em quê?em+ esse (demonstrativo)= nesse.
Alternativa "c" - recorrem ao bacharelismo:
recorrem a (preposição) + o (artigo) bachare\ismo=

ao.
Alternativa "d" - até está funcionando como
advérbio de inclusão: também, inclusive- ... inclui
até {também, inclusive) um blog decente.
Alternativa "e" - Ensina a: ... ensina o leitor a
organizar seu pensamento - a preposição a está
ligando o verbo ensinar (v.t.d.i.) à oração objetiva
indireta- organizar seu pensamento.

Em 1974, o fo/c/orista pernambucano Mário
Souto Maior (1920-2001) concluiu o seu Dicionário
do Palavrão e Termos Afins, agora repub/icado num
caprichado volume da Editora leitura, de Belo Horizonte.

(.. .)

Acho dHicil apontar o palavrão mais falado. A
variedade parece infinita. Afinal, qualquer palavrão
hoje não pode mais ser _ _ tabu. Uma exceção é
a palavra escrita. Publicação que se preze ainda hoje
evito palavrões. No internet via blogs e redes sociais,
o palavrão virou palavra qualquer - já se banalizou, como se fosse possível dizer assim para um tipo
de termo que nasceu da própria banalidade do vida.
Antigamente, ele vinha cercado de interditas, o palavrão ndito no hora certa" _ _ certa aura. Foi assim
que virou modo no década de 60. O vocábulo grosseiro
foi elevado à condição de troféu do contracultura. No
Brasil, a modo foi coibida pela censura do regime militar.(. .. ) (Luís Antônio Gíron. Texto adaptado da revista
Época, 13 de julho de 2010).

68. (ACP- Inspetor de Polícia- RS/2010) ConTrecho para a próxima questão:
O poder do palavrão- Como insultare praguejar em português, com a ajuda de um dicionário

Qualquer dia é dia de palavrão. Ele é necessário e
insubstituíve/, como disse o sociólogo Gilberto Freyre.
Há quem reclame que as palavras de baixo calão invo-

siderando as narinas de regência, assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas
com traço contínuo do texto, na ordem em que
ocorrem.
(A) intrometeu-se em- sofreu- se tratava de- tornou-se- denominado de- ostentava.
(S) intrometeu-se em- sofreu- se tratava de- tornou-se em- denominado como- ostentava.

..•.

{() intrometeu-se por- sofreu de - se tratava detornou-se em- denominado de- ostentava de.
(D) intrometeu-se por- sofreu de- se tratava portornou-se- denominado como- ostentava de.
{E) intrometeu-se em- sofreu de- se tratava portornou-se em- denominado como- ostentava
de.

castelhano ligou os diversos continentes. Essa internacionalização conheceu novos impulsos, _(4)_ século
XVII, com a entrada em cena de outros atores, tais como
a Holanda, a França e a Inglaterra. Mas foi a partir do
século XIX que a expansão mundiaf do capitafismo deu
origem à consciência __ (5)_ uma cultura mundial
estava verdadeiramente em via de surgir. (Sérgio Pauto
Rouanet, Do fim da cultura ao fim do livro, in Reflexões
sobre os caminhos do livro, Eduardo Portella (org.) São
Paulo: UNESCO!Ed. Moderna, 2003, p. 63)

Alternativa "a": correta
~

Intrometeu-se em ""' introduzir-se em assuntos
alheios; proncme se"" parte integrante do verbo
- preposição em"" indica ato de propor: (em)
todos os registros de fala e todo tipo de conversação= objeto indireto. Eliminadas c e d.

~

A obra sofreu censura do regime militar = terceira pessoa do singular, no pretérito perfeito do
indicativo- sofrer (V.T.D.) =a obra sofre (algo)=
censura do regime militar"" objeto direto. Eliminada e.

~

já se tratava de um título ultrapassado ==
pretérito imperfeito do modo indicativo- tratar
(V.T.I.) =já se trata de= sentido de já era assunto
ultrapassado - um título ultrapassado = objeto
indireto. O advérbio atrai o pronome oblíquo.

~

... o malfadado dicionário tornou-se uma espécie de catecismo·= terceira pessoa do singular,
pretérito perfeito do modo indicativo"" tornar-se
(verbo de ligação) no sentido de transformar-se,
fazer-se= uma espécie de catecismo"" predicativo. Eliminada b. Chegamos à resposta.

~

1

2

3

em que

quando

de

'do

no qual

no qual

com

como

qoe

quando

em que

pm

desde o

de que

di

ao qual

já que

em

00

à qual

el

ao tempo pois
em que

para

pelo

em que

bi

o palavrão (... ) ostentava certa aura = terceira
pessoa do singular, no pretérito imperfeito do
indicativo - verbo ostentar (T.D.) - certa aura""
objeto direto.

1.8. ESAF
69. (ESAF- Técnico- Area Administrativa- MPU/
2004) Assinale a opção que preenche corretamente
as lacunas do texto.
A internacionalização da cultura não é um fato
inédito na história da humanidade. O fenômeno manifestou~se no império de Alexandre Magno, __ (1)__ a
cultura grega impôs-se; no império romano,
(2}__
o latim e o grego se generalizaram; no decorrer da
Idade Média, unificada pelo uso do latim e
(3)
uma religião comum; finalmente na época das g;;nd;;;
navegações ibéricas, quando o uso do português e do

4

5
partir de

Alternativa "c": correta - O primeiro espaço
deve ser preenchido com conjunção ou advérbio
que indica tempo, por se tratar de uma oraçáo adverbial temporal: Quando o fenômeno manifestou-se?
Eliminadas alternativas a, b e e.

,.

O latim e o grego se generalizam no império ""
em que. Eliminada alternativa Q sem ao menos
verificarmos os três outros espaços restantes.

~

Paralelismo: unificada
uma religião.

E.§.!2 uso do latim e E:?!:

Desde o século XVII.

denominado de- particípio do verbo denominar(V.T.) no sentido de chamado de= ... qualquer
palavra hoje não pode mais ser denominado de
tabu;

~

,,
,,

Se há consciência, há consciência de algo== de
que.

1.9

CONSULPLAN

70. (Consulplan- Técnico Judiciário- Area Administrativa- TSE/2012) ... ofereça ao presenteado algo
de que ele goste ..

Assinale a alternativa em que a a!teraçáo do trecho anterior tenha se efetuado consoante a norma
culta. Despreze possíveis alterações de sentido.
A)

...ofereça ao presenteado algo que ele aspire..

B)

...ofereça ao presenteado algo de que ele lembre...

C) ...ofereça ao presenteado algo a que ele almeje...
D) ...ofereça ao presenteado algo a que ele vise...

O Nota da autora: regência e pronome relativo
- assuntos clássicos em provas.

Regência
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Alternativa correta: letra "d" ~ O pronome
relativo retoma "algo"; ordem direta: que ele goste
de algo"" algo de que ele goste. Na "d": que ele vise a
algo (sentido de almejar)= a que ele vise.
Alternativa "a"- que ele aspire a algo = a que
ele aspire.
Alternativa "b"- que ele lemb-re algo= que ele
lembre.
DICA: se o verbo fosse pronominal, a preposição
seria obrigatória= que ele se lembre de algo (de que
ele se lembre).

Alternativa "c"- que ele almeje algo= que ele
almeje. O verbo "almejar" é transitivo direto. É exigida a preposição "a" quando outro verbo estiver
no sentido de almejar. Perigosa essa regência, não
confunda.

Fixe: Almejava o cargo; visava ao cargo.

Preposição anteposta ao relativo: a cuja.

Quanto à regência do verbo competir, o verbo
exige a preposição com: compete com os meios.
Alternativa "a" - O erro está no primeiro elemento: não há crase antes de verbo; a segunda crase
está ,:orreta. Quanto à regência: fica atento a algo+
artigb definido plural as= às. Por substituição para
facilitar: fica atento aos historiadores (substantivo
masculino). Resultou em "ao", há crase.
Alternativa "b" - 1. Certo: não falta tempo
a alguém = aos meninos. Preposição + pronome

demonstrativo: àqueles; 2. Errado: os meninos se
entretêm com os joguinhos eletrônicos = com que
ou com os quais.
DICA- O pronome relativo "cujo" {e suas varia~
ções) concorda com o termo posterior e indica posse
do anterior.

Alternativa ''c"- 1. Errado, pois o relativo retoma
"conexão"; ordem direta: eles permanecem interliga~
dos à conexão (a algo). Pode-se usar a que ou à qual
(preposição "a"+ pronome relativo "a qual").

2. NÍVEL SUPERIOR

2.1.FCC
71. (FCC - Analista Judiciário - Área Judiciá~
ria - TRT 14/2016) Está plenamente adequado o

emprego de ambos os elementos destacados em:
(A)

3.

Ele não se dispõe à abandonar os jogos eletrônicos, mas volta e meia fica atento às histórias que
lhe narram.

Alternativa "e"- 1. Certo: cabe a alguém= preposição "a"+ artigo definido singular "a"; por substituição: cabe ao público (substantivo masculino).
Ao = crase; 2. Errado: o relativo retoma "narração";
ordem direta: acha~se envolvida na narração = em
que ou na qual.

Trecho para a questão.

(B) Mesmo àqueles meninos estudiosos não falta

tempo para os joguinhos eletrônicos com cujos
se entretêm.
(C) A conexão da qual eles permanecem

(..) Eé curioso que nunca tenha sabido ao certo
de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto
caíam aquelas sementes vermelhas. Apenas
sabfamos que surgiam no chão ou por entre as folhas
e sempre numa determinada região do Jardim Botá~
nico.(... )

interliga~

dos permite-lhes conversarem todo o tempo à
muita distância.
(0) As narrativas clássicas, a cuja mágica oralídade

sentimo-nos presos, competem com os meios
da informática.
(E) Cabe à plateia de um contador de histórias participar ativamente da narração em cuja se acha
envolvida.

Alternativa correta: letra "d"
O Nota da autora: Questão de regência, pronome relativo e crase.

Vamos ao passo a passo de todas as alternativas
por se tratar de assunto muito exigido em provas de
todas as bancas.
1.

(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da
Memória. Disponível em: http://heloisaseixas.com. br)
72. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRT 23/2016) No segmento de que árvore ou arbusto
caíam aquelas sementes vermelhas, o termo desta~
cada pode ser substituído corretamente por:
(A) de cuja
(8) dos quais

(C) de qua!
{O)

de quanta

(E) de cujos

O relativo concorda com "mágica";

2. Ordem direta: Sentimo~nos presos à mágica oralidade (a algo);

Alternativa correta: letra "c"

_~~~~s~~~ ~Língua Po~!uguesa · Duda Nogu~íra

644

O Nota da autora: Questão de regência e pronome relativo.
Nunca tenha sabido

.....,.

DE

onde

eles

vinham

Alternativa "a"- Não cabe o pronome demonstrativo "o" em "o que" (por aquilo o qual).
Alternativa "b"- A preposição "com" não é exigida.
Alternativa "c"- Não indica consequência.

_,. DE que árvore
ou arbusto caíam aquelas sementes vermelhas"' de

Alternativa "e"- Não indica causa.

qual árvore

----------t-,--

Alternativa "a" - Não há sentido de posse do
termo anterior, logo é impossível utilizar o pronome
relativo "cuja".

74. (FCC- Analista Judiciário- Area Adminiktrativa- TRT 9/2015) Considere para o que se afirma:
L

Alternativa "b" - Não retoma termo e, con-

improvisação no meio. (A escultura, diz a curadora Ann Temke, adaptava-se ao temperamento
irrequieto de Picasse, que se permitia improvisação no meio.) introduz uma restrição ao sentido
do termo imediatamente anterior.

sequentemente, não cabe o pronome relativo "os
quais".

Alternativa "d"- Não indica grau de proporção
para usar o pronome "quanta".

Alternativa "e" - Além de não haver relação de
posse com o termo anterior, o termo posposto com
que o pronome deveria concordar é um substantivo

11.

feminino singular "árvore".

Poesia para responder à questão.

Sem prejuízo da correção e do sentido, o segmento
de5tacado em Na década em que predomina o
metaL (Na década em que predomina o metal,
ela se diverte com a ideia do artista,mais rico da
história frequentando ferros velhos em busca de
objetos.) pode ser substituído por: "à qual".

111. O elemento destacado em ... que moram no
quinto andar do MaMA (E só admirar as sublimes

Demoise!les D'Avignon, que moram no quinto
andar do MoMA.) é um pronome, com o papel
de sujeito na oração que introduz.

LOGRADOR

Voe é habita o próprio centro

de um coração que já foi meu.
Por dentro torço por que dentro

O elemento destacado em ...que se permitia

Está correto o que se afirma APENAS em

IAI 11.

em pouco lá só more eu.

(B) lell.

(...)

(C) li

(CfCERO, Antonio. Guardar, Rio de Janeiro,
Record, 1996, p. 71)

elll.

{0) 1elll.

lEI 111.

73. (FCC- Analista Judiciário- Area Judiciária TRT 23/2016) Mantendo-se o sentido original, no
verso Por dentro torço por que dentro, o termo desta-

cado pode ser substitufdo por:
(A)

pelo que

(8)

com que

(C) de modo que
(0) pata que
{E)

visto que

Alternativa correta: letra "e"
O Nota da autora: Questão adaptada- inserção
de trechos nos itens. Trabalhe por eliminação.
I.

Errado. Não introduz restrição por possuir pontuação {vfrgula); introduz explicação. Eliminadas B
e D.
DICA
-reStrição: Sem pontuação
-exPlicação: com Pontuação

Alternativa correta: letra "d"
O Nota da autora: Questão de regência (preposição) e período composto (conjunção).
Por dentro torço para isto= para que dentro em
pouco lá só more eu. A preposição "por" ou "para" é
exigida- torço por algo, ou torço para algo.

IL Errado. A preposição "em" é exigida. O pronome
relativo retoma década. Ordem direta: ela se
diverte com a ideia em que década? Quando? Na
década. Eliminadas A e C
111. Certo. Há várias informações e, embora já tenha-

mos encontrado a resposta correta, é importante
comentar.

Regência

1.

É um pronome relativo: as quais moram;

2. Quem moram? As sublimes Oemoise!!es
D'Avignon =sujeito;
3. O pronome relativo retoma "As sublimes
Demoisel!es O'Avignon", logo possui a função sintática do termo que retoma: sujeito.
75. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRT 9/2015) Está correto o emprego de ambos os
elementos destacados na frase:

(A} Suspeita-se de que o emprego da ênfase implique quase sempre à exageros inconvenientes.

Alternativa "e"- Tanta gente faz uso do excesso
de linguagem= de que ou dos quais; nem todos se
dão conta de algo= de que ou do qual.
76. {FCC TRT 4 - 2015 - Analista Judiciário Área
Judiciária) Em nenhum momento da história a sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente os
custos exorbitantes da ópera.

Na frase acima, a locução verbal está empregada
com regência idêntica à presente em:
(A) Jamais se afastou daquele velho conselho do pai.
{B} O crítico elegeu o jovem cantor o maior artista da

temporada.

(B} A ênfase é um recurso do qual, sempre que pos-

{C}

sível, devemos abrir mão, para não incorrermos
em excessos imprudentes.

(C) Apresentou-nos currículo repleto de menções
honrosas.

Um sentimento de cuja expressão queremos
verdadeira não deve submeter-se à formas descontroladas de teatralização.

(0) Sem falsa modéstia, recebeu a ovação com ele-

(0} O efeito da ênfase em que costumamos nos

gância e alegria.
(E} Tentou cantar de modo condizente com as recomendações do maestro.

orgulhar costuma ser o contrário daquilo pelo

que aspirava a nossa intenção.
de cujos tanta gente
faz uso, constituem um defeito em que nem
todos se dão conta.

{E} Os excessos de linguagem,

Alternativa correta: letra "d"- Opa! No enunciado está a dica: a locução verbal está empregada
com regência idêntica.

1. Se temos dois verbos, o primeiro passo é substituí-los por um = sustentou (conseguiu sustentar).

Alternativa correta: letra "b"'

2. Sustentar é transitivo direto: sustentou algo;
seguido de objeto direto.

O Nota da autora: Na alternativa ~a", a banca
não destacou o segundo elemento; destaquei
aqui.

3. Recebeu a ovação: recebeu algo (verbo transitivo direto+ objeto direto).

Na "b": devemos abrir mão do recurso= do qual
ou de que; incorrerem algo.

Alternativa "a"- 1. Consideração importante:

o Dicionório da Língua Portuguesa Contemporânea,
da Academia- das Ciências de Lisboa, não registra
exemplo algum em que o verbo suspeitar venha
seguido da preposição de quando o seu complemento é oracional (que o emprego da ênfase implique quase sempre a exageros inconvenientes}. 2. O
verbo implicar é transitivo direto:
Não há crase antes de palavra masculina (e está
no plural): implique quase sempre exageros inconvenientes. Além de a preposição "a" não ter sido
exigida, não poderia ter crase antes de palavra masculina.

Alternativa "c" -Queremos verdadeira a expressão do sentimento: cuja {sem preposição}; a formas:
não há crase em singular (a}+ plural (formas).
Alternativa "d"- Costumamos nos orgulhar do
efeito da ênfase= de que; nossa intenção aspirava a
algo"" a que aspirava.

(A} Afastou-se de algo= objeto indireto.
{B} Elegeu alguém (o jovem cantor} e ele era Q
maior artista da temporada predicativo do sujeito.

Duas respostas corretas?
Aprofundando a análise:
= há
um adjunto adverbial anteposto ao objeto direto.
-7 conseguiu sustentar facilmente os custos

Vejamos o que ocorreu na alternativa D, que é a
resposta:
-7 recebeu a ovação com elegância e alegria há, também, um adjunto adverbial (embora esteja
posposto ao objeto direto).

Qual a análise da banca ao exigir a mesma regência?
Objeto direto + adjunto adverbial ou adjunto
adverbial+ objeto direto.
(C} Apresentou algo {currículo} a alguém (a nós

=nos).

i·

1•

I...
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(E) Cantar é intransitivo; de modo condizente

com as recomendações do maestro = adjunto
adverbial de modo.

..
•

17. {FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRT 16/2014) As lacunas da frase "Um prefácio
____ nossa inteira atençâo esteja voltada certamente
conterá qualidades _____ força é impossível resistir"
preenchem-:>e adequadamente, na ordem dada,

Alternativa correta: letra "c"- FCC e suas novidades. Dois verbos só podem admitir o mesmo complemento se possuírem a mesma predicação, isto é,
se exigirem o mesmo tipo de complemento. Correção: procura respeitar a comunidade e cuidar dela""'
respeitar é transitivo direto (O.D.) e cuidar é transitivo
indireto (0.1. que exige a preposição de).
Alternativa "a"- Adoção de algo.

pelos seguintes elementos:
(A) para o qual- a cuja

Alternativa "b"- Atuar em algo.

(B) ao qual- de cuja a

Alternativa "d"- Exercer algo e conservar algo.

(C) com o qual- por cuja

Alternativa "e"- Exercer a!go e promover algo.

(D) aonde- de que a
(E) por onde- das quais a

Alternativa correta: letra "a" - Se tem pronome relativo, temos que seguir o passo a passo:
1)

Ver qual termo o pronome retoma: prefácio;

2) Colocar a oração posposta ao relativo na ordem
direta e encaixar o termo retomado pelo pronome: nossa inteira atençáo esteja voltada para
o prefácio ou ao prefácio_ EHminadas alternativas c, de e.

79. {FCC- Analista Judiciário- P:.rea Administrativa- TRT 2/2014) A construção da ffase eu pressuponho esse futuro com o qual nada me autoriza a
contar permanecerá correta caso se substitua o elemento sublinhado por
(A) perante o qual não sei avaliar.
(8) em cujo nada posso desconfiar.

(C) de cujo pouco posso prever.
(D) por quem nada posso antecipar.

(E) do qual nada me é dado esperar.

O relativo, no segundo caso, concorda com força
(termo posposto)

1)

É impossível resistir à força= a cuja.

E você tem idade para achar que existe a forma
da alternativa b (cuja a)? NÃO TEM!
Não existem as formas cujo o, cuja a e o cujo
porque os relativos cujo e quem repelem o artigo.
Eliminada b.

Alternativa correta: letra "e"

O Nota da autora: Importante seguir o passo a
passo para não errar. É fácil!
1)

O pronome relativo retoma esse futuro;

2)

Ordem direta com os termos pospostos ao
pronome relativo: Nada me autoriza a contar
com o futuro. Pode-se usar com o qual ou com
que.

78. (FCC- Analista Judiciário- Área Judiciária TRT 16/2014) O segmento do verbete que apresenta
descuido quanto à regência é:

Na alternativa e: Nada me é dado a esperar do
futuro= do qual ou de que.

(A) Adoção [...] de políticas e práticas organizacionais socialmente responsáveis.

Alternativa "a"- Não sei avaliar o futuro= V.T.D.
(avaliar algo)= o qual ou que.

(B) Seu objetivo básico é atuar no meio ambiente
[...], inter-relacionando-se com o equilíbrio ecológico, com o desenvolvimento econômico e
com o equilíbrio social.

Alternativa "b"- Nada posso confiar no futuro:
confiar em= em que ou no qual.

(C) a organização que exerce sua responsabilidade
social procúra respeitar e cuidar da comunidade.

Alternativa "d" - Nada posso antecipar do
futuro= V.T.!. (antecipar de algo) =de que ou do qual.

(0) a organização que exerce sua responsabilidade
social procura [...]conservar a vitalidade da terra
e a biodiversidade.
(E) a organização que exerce sua responsabilidade
social procura [...] promover o desenvolvimento
sustentável, o bem-estar e a qualidade de vida.

Alternativa "c"- Pouco posso prever o futuro=
V.T.D. {prever algo)= o qual ou que.

80. {FCC- Analista Judiciário- Area Administrativa- TRT 12/2013) Aquilo de que o nosso aparelho
perceptivo nos faz cientes ..

O elemento sublinhado na frase acima preenche
corretamente a lacuna da frase

Regéndii

(A) A luz do sol
os objetos refletem leva cerca
de oito minutos e dezoito segundos para atingir
a superfície da Terra.
{8) A correnteza ligeira do tempo nos dá a impressão . . . . estamos em contato com o mundo
em tempo real.
(C) Aquilo
chamamos presente depende
do lugar que ocupamos no espaço.
(D) As sensaçóes os seres humanos experimentam advêm de sua percepção do mundo exterior.
(E) A memória faz tenhamos a possibilidade de estabelecer relações de causa e efeito entre eventos do passado.

647

(D) a qual- de que
(E) as quais- onde

Alternativa correta: letra "b"

O Not'i da autora: Façamos, juntos, o passo a
passo para riJue você não erre.
1) O relativo retoma cancões;
2)

Ordem direta (com as palavras pospostas ao pronome relativo): o trato de harmonias complexas
concilia~se com o gosto popular nas canções;

3) Podemos usar em que ou nas quais. Eliminadas
alternativas a, c, de e. Encontramos a resposta?
Sim! Olhe que fácil.
Segunda regência:

Alternativa correta: letra "b" - O relativo
retoma aquilo; ordem direta: o nosso aparelho nos
faz cientes daquilo"" de que ou do qual.

1)

O relativo retoma violão;

2)

Alternativa "a" -Os objetos refletem a luz do
sol (objeto direto - não exige preposição) "" que ou
a qual.

Ordem direta (com as palavras pospostas ao pronome relativo): não dominam mais do que dois
ou três acordes do violão;

3)

Podemos usar de que ou do qual.

Alternativa "c" - Chamamos aquilo (de) pre~
sente. Dica 1. O predicativo pode vir acompanhado
de preposição ou não. Chamar admite algo ou a algo.
Opções para completar: que ou o quaL
Alternativa "d"- Os seres humanos experimentam as sensações= que ou as quais.
Alternativa "e" - Olhe, olhe! Não se trata de
pronome relativo, sendo assim a pergunta deve ser
feita ao verbo anteposto (faz algo- verbo transitivo
direto)= qUe (conjunção integrante que faz parte da
oração subordinada substantiva objetiva direta).
81. {FCC- Analista Judiciário- Area Administrativa- TRT 12/2013) Há quem faça canções com acurado conhecimento de causa musical, ............. o trato
de harmonias complexas concilia~se com o gosto
popular. Há outros que trabalham apenas com um
violão ................. não dominam mais do que dois ou
três acordes. No entanto, como a canção popular é
campo fértil para as relações entre o sofisticado e o
elementar, soluções muito simples dispõem às vezes
de uma força criativa genuína.

82. {FCC- Analista Judiciário- Administrativa TRT 912013) -Em 1992, a indústria cinematográfica do

país entrou numa crise---~ só começou a se recuperar no segunda metade do década de 1990. (Adaptado
de Eduardo Bueno, op.cit}" Preenche corretamente a
lacuna da frase acima:
(A) a qual
(B) a que
(C) no qual

(DI onde
lEI da qual

Alternativa "e": correta- Colocando na ordem
direta: só começou a recuperar da crise""' de que ou
da qual.
Alternativa "a" - Errada. Seria utilizado se o
verbo não pedisse preposição.
Alternativa "b"- Errada. O verbo exigiria a preposição a.

(Adaptado do ensaio de Jose Miguel Wisnick,
em Paulo Leminski, Toda Poesia, São Paulo, Cia. das
Letras, 2013. p. 387 e 388)

Alternativa "c"- Errada. O verbo exigiria a preposição em.

Preenchem corretamente as lacunas da frase
acima, na ordem dada:

Alternativa "d" - Errada. O pronome relativo
retomaria lugar.

(A) na qual- a que
(B) nas quais- do qual
(C} à$ quais- que

83. (FCC - Analista Judiciário - Judiciária - TRT
1/2013) "Ruibarbosismo" é um neologismo do qual
se valeu o autor do texto para lembrar o estilo retó-
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rico pelo qual se notabilizou o escritor baiano. Não
haverá prejuízo para a correção da frase acima ao se

substituírem os segmentos sublinhados, na ordem
dada, por:
(A} a que recorreu - que fez notáveL
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Alternativa c: correspondem às nossas próprias
reações= correspondem aos nossos próprios objetivos.
Alternativa "a"- Errada. Transitivo direto, não
exige preposição = sem crase.

(B) do qual incorreu- com que se afamou.

(C) a cujo recorreu- o qual celebrizou.
(D} em que fez uso- em cujo deu notabilidade

Alternativa "b"- Errada. Verbo de ligaçao.
Alternativa "d"- Errada. Transitivo direto, não
exige preposição= sem crase.

(E) em cujo incorreu- com o qual se propagou.

Alternativa "e"- Errada. Transitivo direto, não
exige preposição= sem crase.

Alternativa "a": correta -Quem se vale, vale-se
de algo = de que; o escritor baiano notabilizou-se
pelo estilo - quem se notabiliza, notabHiza-se por
algo= pelo qual ou por que.

85, (FCC- TRT 11 - Analista Judiciário/2012) Está

~

- - - - - - - " " _ "__

correto o emprego da expressão sublinhada em:
(A} Os dicionários são muito úteis, sobretudo para

bem discriminarmos o sentido das palavras em
cujas resida alguma ambiguidade.
-

Quem recorre, recorre a algo= a que; fez notável o estilo (sujeito)= que fez ou o qual fez. Não
se usa preposição quando o relativo se refere ao

(B) O texto faz menção ao famoso caso das cotas,

pelas quais muitos se contrapuseram por considerá-tas discriminatórias.

sujeito.
Alternativa "b" - Errada. Incorrer em = em
que, afamou-se com o estilo= com que.
Alternativa "c" - Errada. Recorreu ao neologismo= ao qual ou a que; celebrizou-se com o estilo
=com o qual o com que.
Alternativa "d" - Errada. Fez uso do neologismo :::: de que ou do qual; deu notabilidade ao
estilo= a que ou ac qual.
Alternativa "e" - Errada. Incorreu ao neologismo= a que ou ao qual; propagou-se com o estilo
=com o qual ou com que.

(C) Por ocasião da defesa de políticas afirmativas,
com as quais tantos aderiram, instaurou-se um
caloroso debate público.
(D)

Um dicionário pode oferecer muitas surpresas,
dessas em que não conta qu2m vê cada palavra
como a expressão de um único sentido.

(E) Esclarece-nos o texto as acepções da palavra dis·
criminação, ~se expressam ações inteiramente divergentes.

Alternativa "e"- Correta.
84. (FCC-AnalistaJudidário-Judiciária- TRT 18/
2013) " .. uma vez que as expressões vocais e faciais
desses parentes evolutivos próximos são semelhantes
às nossas próprias reações aos mesmos estímulos... "

Sem que qualquer outra modificação seja feita na
frase acima, o sinal indicativo de crase deverá ser
mantido caso o segmento sublinhado seja substituído por:
(A) afiguram.
(B) parecem.
(C) correspondem.
(D} lembram.
(E) rememoram.

Alternativa "c": correta.
O Nota da autora: Questão de regência e crase.
Substituindo: são semelhantes às nossas próprias reações= são semelhantes aos nossos próprios objetivos.

O Nota da autora: Como mencionado no início
do capítulo, regência, muitas vezes, é pedido junto
com o emprego do pronome relativo.
Iniciemos o comentário com a resposta correta:
expressam-se ações divergentes pela palavra (ou
através da palavra).
Alternativa "a" - Errada. Os dicionários sào
muito úteis, sobretudo para bem discriminarmos o
sentido das palavras nas quais resida alguma ambiguidade. = Reside alguma ambiguidade nas palavras.
Alternativa "b" - Errada. O texto faz menção
ao famoso caso das cotas, a que (ou às quais) muitos
se contrapuseram por considerá-las discriminatórias.
=muitos se contrapuseram às cotas.
Alternativa "c"- Errada. Por ocasião da defesa
de políticas afirmativas, às quais tantos aderiram,
instaurou-se um caloroso debate público. = tantos
adeririam às políticas afirmativas
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Regência
Alternativa "d" - Errada. Um dicionário pode
oferecer muitas surpresas, dessas que não conta
quem vê cada palavra como a expressão de um único
sentido. =quem vê não conta as surpresas. O verbo é
transitivo direto, não exige preposição.

(A) A trilha sonora ...... Phi!ip Glass compôs para o
filme Sonho deCassandra é carregada de tensão.
(8) O estúdio musical .....

as trilhas sonoras de
Woody Allen são gravadas já abrigou uma galeria de arte.

(C) A crítica ...... os cineastas deparam a cada filme

86. (FCC- Analista Judiciário -Área JudiciáriaTRE- SP/2012) Está correto o emprego de ambos os

elementos sublinhados na frase:
(A) A argumentação na qual se valeu o ministro

baseava-se numa analogia em cuía pretendia
confundir função técnica com função política.
{B) As funções para~ desempenho exige-se alta
habilitação jamais caberão a quem se promova
apenas pela aclamação do voto.
{C) Para muitos, seria preferível uma escolha baseada no consenso do voto do que a promoção
pelo mérito onde nem todos confiam.
(D)

A má reputação de que se imputa ao "assembleísmo" é análoga àquela em que se reveste a
"meritocracia".

(E) A convicção de cuja não se afasta o autor do
texto é a de que a adoção de um ou outro critério
se faça segundo~ natureza do caso.

costuma ser inócua para suas obras.
. Woody Allen deve se orgulhar é
Match Point.

(O) Um filme

(E) Diane Keaton é uma atriz ..... Woody Al!enpôde

contar diversas vezes.

. Alternativa "b": correta.
Atuo na comédia. A preposição em é exigida
pelo verbo atuar.
Na alternativa A, compôs a trilha sonora = que.
Na B, as trilhas sonoras são gravadas em estúdio =
em que. Na C, os cineastas deparam com críticas =
com que. Na D, Woody Allen deve se orgulhar do
filme= de que. Finalmente, na alternativa E, Woody
Allen pôde contar com uma atriz::= com que.
88. (FCC - Analista Judiciário - Área Judiciária TRE /PR/2012) Considerado o padrão culto escrito, a

frase que NÃO exige correção é:
Alternativa "b": correta - Colocar, sempre, na
ordem direta para não haver erro:
~

Alta habilitação é exigida para o desempenho""
para cujo.
as funções jamais caberão a alguém"" a quem.

Alternativa "a" -0 ministro se valeu da argumentação= da qual ou de que; pretendia confundir
função técnica com função política na analogia= em
que ou na qual.
Alternativa "c" -Preferível algo a algo= preferível uma escolha baseada no consenso do voto à promoção pelo mérito; nem todos confiam no mérito""
em que, no qual.
Alternativa "d" -A má reputação que se imputa
=que é imputada. Reputação é sujeito: nunca se usa
preposição se o relativo refere-se ao sujeito= que ou
a qual; a "meritocracia" se reveste em algo::= em que
ou na quqL
Alternativa "e" -0 autor não se afasta da convicção ""' de que ou da qual; segundo a natureza ""'
seg~ndo o ho!"Tlem (sem crase).
87. (FCC- Analista Judiciário -Área Administrativa - TRE /CE/2012) em especial uma comédia em
que atuo ... " O segmento grifado acima preenche
corretamente a lacuna da fraSe:

{A)

No memorial do professor está registrado que
ingressou para a universidade em idade inferior
à determinada pela lei.

(B) O fato qUe o acusado se recusa a dar detalhes é o
que mais pesará na decisão dos jurados.
(C) O movimento que me filiei nos anos 70 foi gran-

demente responsável pela renovação da pintura
no Brasil.

é, enfim, a parca remuneração da qual arco
totalmente com as despesas da casa.

(0) Esta

(E) Os valores por que. tantos lutaram e morreram

não serão jamais esquecidos, pois nossa geração
se dedicará a relembrá-los a cada passo.

Alternativa "e": correta.
Quem luta, luta POR algo. Os valores por que
lutamos= pelos quais
Alternativa "a" -Com idade inferior
Alternativa "b" -0 acusado recusa a dar detalhes do fato= de que
Alternativa "c" -Filei-me ~o movimento"" a que

ff

Alternativa "d" -arco
com a qual

~

a remuneração =
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89. (Analista Judiciário - Execução de Mandados- TRF 2a região/ 2012- FCC) " ... deveria viver
buscando a perfeição ~ estaria destinado". O
segmento grifado na frase acima preenche corretamente a lacuna frase:
(A} Os temas ____ tratava eram sempre ligados de
algum modo à religião e a fenômenos que a ciência não conseguia A.xplicar.

*'

(8) Preferia gastar todo o tempo necessário na minuciosa execução do trabalho _____ não tivesse
de refazê-lo depois.

-~-i

(C) Suas leituras e seus estudos, ______ nunca deixava de fazer alusão, eram o que havia de mais
caro para ele.

•

(0) Mais do que um simples sonho, tinha sido um
horrível pesadelo, ---·-- não conseguia mais
deixar de pensar.
(E) Os projetos mais mirabolantes e de mais difícil realização eram aqueles mais
ficava
entusiasmado.

Alternativa "c": correta - Ordem direta (iniciando com o sujeito): Estaria destinado à perfeição
""'a que; nunca deixava de fazer ai usá o a suas leituras
e seus estudos= a que.
Alternativa "a" -Tratava dos temas= de que.

Alternativa "b": correta - Paraty veio a gozar
do prestígio turístico= de que.
Alternativa "a" - Implementamos projetos e
atividades (V.T.D.) ""que.
Alternativa "c"- Paraty se submeteu ao esquecimento= a que.
Alternativa "d"- Paraty fez por merecer a preservação ambiental= que.
Alternativa "e" - Cuidado! Inversão: Paraty
tanto prosperou nos os ciclos""' em que.
Regência de prosperar: tornar-se mais produtivo
(em); PRODUZIR; CRESCER. [tr. +em: O país prosperava
na agricultura e no comércio} (Fonte: Dicionário Digital
Aulete
91. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTST/2012) "O que definia o século XIX era a mudança:
mudança em termos de e em função dos objetivos
das regiões dinâmicas do At!ãntico norte, que eram, à
época, o núcleo do capitalismo mundial. "Estrutura que
considera, como a destacada acima, corretamente as
regências, encontra-se em frases que seguem, com
EXCEÇÃO desta única:

(A) Comprovou que e alegou de que os documentos
eram originais.
(8) Segurou o menino com e pela mão esquerda.

Alternativa "b" -para que não tivesse de refazê-lo: não se trata de pronome relativo, mas sim de
conjunção adverbial fina!.

(C) Por conta de e para saldar as dívidas, penhorou
seu único imóvel.

Alternativa "d" -Não conseguia deixar de pensar no horrível pesadelo= em que.

(0) Necessitava de e exigia os documentos que
haviam ficado retidos indevidamente.

Alternativa "e" -Ficava entusiasmado com a
realização dos projetos= com que.

(E) Os estados se unificaram em e por uma sólida
confederação.

90. {Analista Judiciário- Área Judiciária- TRF 2"
região/ 2012 - FCC) A expressão de que preenche
adequadamente a lacuna da frase:

Alternativa "a": correta - Erro crasso de regência verbaL Correto é alegou que.

{A) Os projetos e atividades _____ implementamos
na Casa Azul visam à harmonia de Paraty.
(B) O prestígio turístico _____ veio a gozar Paraty
não cessa de crescer, por conta de novos projetos e atividades.

~Dica- Havendo dois verbos, apenas há possibilidade de usar um único complemento se os verbos
possuírem a mesma predicação. No caso: comprovar
e alegar são transitivos diretos: comprovou e alegou
que os documentos eram originais. Caso contrário, a
preposição deve estar explícita.

{C) O esqueciniento _____ Paraty se submeteu
preservou-a dos desgastes trazidos por um progresso irracionaL

Alternativa "b"- Segurou o menino com a mão
e segurou pela mão.

(0) A plena preservação ambiental, _____ Paraty faz
por merecer, é uma das metas da Casa Azul.

Alternativa "c" - Por conta das dívidas e para
saldar as dívidas.

{E} Os ciclos econômicos do ouro e do café, ____ _
tanto prosperou Paraty, esgotaram~se no tempo.

Alternativa "d"- Necessitava dos documentos
e exigia os documentos.

Regência

Alternativa "e" -Os estados se unificaram em
uma sólida confederação e por uma sólida confederação.

O texto refere-se à questão seguinte,
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(A) -Os dodôs punham ... (2~ parágrafo) I sua extinção ocorreu .. (último parágrafo}
(B) muitas espécies de pássaros desapareceram ..
(1° parágrafo} /Os primeiros navegadores trouxe@!!! .. (último parágrafo)
--(C)

I
!

Nas ilhas Mascarenhas - Maurício, Reunião e
Rodriguez-, localizadas a leste de Madagâscar, no
oceano Índico, muitas espécies de pássaros desapareceram como resultado direto ou indireto da atividade humana. Mas aquela que é o protótipo e _Ç!
tataravó de todas as extinções também ocorreu
nessa localidade, com a morte de todas as espécies de uma família singular de pombos que nâo
voavam - o solitdrio da ilha Rodriguez, visto pela
última vez na década de 1790; o solitário da ilha
Reunião, desaparecido por volta dz 1746; e o célebre do dó da ilha Maurício, encontrado pela última
vez no início da década de 1680e quase certamente
extinto antes de 1690.
Os volumosos dodôs pesavam mais de vinte
quilos. Uma plumagem cinza azulada cobria seu
corpo quadrado e de pernas curtas, em cujo topo
se alojava uma cabeça avantajada, sem penas,
com um bico grande de ponta bem recurvada. As
asas eram pequenas e, ao que tudo indica, inúteis
(pelo menos no que diz respeito a qualquer forma
de voa). Os dodôs punham apenas um ovo de cada
vez, em ninhos construídos no chão.
Que presa poderia revelar·se mais fácil do que
um pesado pombo gigante incapaz de voar? Ainda
assim, provavelmente não foi a captura para o consumo pelo homem o que selou o destino do dodô,
pois sua extinção ocorreu sobretudo pelos efeitos
indiretos da perturbação humana. Os primeiros
navegadores trouxeram porcos e macacos para as
ilhas Mascarenhas, e ambos se multiplicaram de
maneira prodigiosa. Ao que tudo indica, as duas
espécies se regalaram com os ovos do dodô, alcançados com facilidade nos ninhos desprotegidos no
chão- e muitos naturalistas atribuem um número
maior de mortes à chegada desses animais do
que à ação humana direta. De todo modo, passados os primeiros anos da década de 1680, ninguém
jamais voltou a ver um dodó vivo na ilha Maurício.
Em 1693, o explorador francês Leguat, que passou
vários meses no local, empenhou·se na procura dos
dodôs e não encontrou nenhum. (Extraído deSte·
phen Jay Gou!d. "O Dodô na corrida de comitê'; A
montanha de moluscos de Leonardo da Vinci. São
Paulo, Cio. das Letras, 2003, pp. 286-8).

(D) -Os volumosos dodôs pesavam ... (2° parágrafo)

I não foi a captura ... (último parágrafo)
(E}

a tataravó de todas as extinções também
ocorreu ... {1° parágrafo)/ ... e muitos naturalistas
atribuem ... (último parágrafo)

Alternativa "c": correta - cobria: verbo transitivo direto, seu corpo: objeto direto; encontrou:
verbo transitivo direto, nenhum: objeto direto.
Alternativa "a" -verbo transitivo direto e
intransitivo.
Alternativa "b" -intransitivo e verbo transitivo
direto.
Alternativa "d" -intransitivo e verbo de ligação.
Alternativa "e" -intransitivo e verbo transitivo
direto e indireto.
93. {FCC- Analista Judiciário- Ãrea Judiciária TRE /T0/2011)

... para a preservação das espécies e das áreas em
que elas se encontram. (último parágrafo). A expressão pronominal grifada acima preenche corretamente a lacuna da frase:
{A) O número de espécies de um bioma garante a

matéria genética _____ dispõem os pesquisadores para estudos nas mais diversas áreas do
conhecimento.
(B) Material genético disponível para estudos mais
aprofundados na área da saúde humana é tudo
aquilo _____ possam sonhar os cientistas.
(C} Justifica-se uma preocupação maior com a sus-

tentabilidade do planeta, tendo em vista ___ _
se acelera o ritmo da degradação de diversos
bíomas.
{0) As inúmeras espécies que constituem os biomas
oferecem material de estudo
se fundamentam os cientistas para descobrir a cura de
doenças.
(E)

92. {Analista Judiciário - Ãrea Judiciária TRE/
RN 2011 - FCC) Estão empregados no texto com
idêntica regência os verbos grifados em:

- Uma plumagem cinza-azulada cobria.. {2"
parágrafo) I e n(\·o encontrou nenhum. (último
parágrafo)

t necessário ampliar o conhecimento sobre a
importância da biodiversidade para a vida no
planeta _____ se amplie o campo das pesquisas
genéticas.
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Alternativa "d": correta - Os dentistas se fundamentam no material de estudo= EM QUE
Alternativa "a" -Os pesquisadores dispõem da
matéria genética= DE QUE
Alternativa "b" -Os cientistas possam sonhar
S,2!!l aquilo= COM QUE
Alternativa "c"-... tendo em vista QUE se acelera o ritmo=tendo em vista isto. O QUE é conjunção
integrante.
Alternativa "e" -É necessário ampliar o conhecimento sobre a importância da biodiversidade
para a vida no planeta, para que se amplie o campo
das pesquisas genéticas. A oração indica finalidade
(subordinada adverbial).

-------

94. (FCC- TRT 24- Analista Judiciário/2011) Está
adequado o emprego de ambos os elementos sublinhados na frase:
(A} Os recursos da internet dos quais podemos nos
valer a qualquer momento, permitem veicular
mensagens por cujo conteúdo seremos responsáveis.

(8} Artistas plásticos, que suas obras lhes interessa
divulgar, frequentam os espaços da internet,
mediante aos quais promovem a divulgação de
seu trabalho.
{C} Jornalistas veteranos, de cujas colunas tantos leitoresjá frequentaram, passaram a criar seus próprios blogs, pelos quais acrescentam uma dose
de subjetivismo.
(D) É comum que, num blog, os assuntos públicos, a
~interesse social ninguém duvida, coabite~
~assuntos particulares, que a poucos interessará.
(E) As múltiplas formas de linguagem com que o
autor de um blog pode lançar mão obrigam-no
a se familiarizar com técnicas de que jamais cogitou dominar.

Alternativa "a": correta - Podemos nos valer
dos recursos = dos quais; seremos responsáveis
pelo conteúdo das mensagens= por cujo.
Alternativa "b"- Errada. Interessa divulgar as
obras do artista plástico (verbo transitivo direto) =
cujas obras; promovem a divulgação de seu trabalho mediante os espaços {não é pedida preposição)
=mediante os quais.
Alternativa "c" - Errada. Tantos leitores frequentaram as colunas dos jornalistas {verbo tran-
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sitivo direto) = cujas colunas; acrescentaram uma
dose de subjetivismo aos blogs =aos quais.
Alternativa "d"- Errada. Ninguém duvida do
interesse social dos assuntos públicos= de cujo; coabitem os assuntos.
Alternativa "e"- Errada. O autor do blog pode
lançar mão das múltiplas formas de linguagem= de
que; jamais cogitou dominar as técnicas {verbo transitivo direto)= que.
95. (FCC- TRT 23- Analista Judidário/2011) Está
adequado o emprego de ambos os elementos sublinhados na frase:
(A) Os argumentos de que devemos nos agarrar
devem se pautar nos limites da racionalidade e
da justiça.
(B) Os casos históricos em que Voltaire recorre em
seu texto ajudam-no a demonstrar de que a
pena de morte é ineficaz.
(C) A pena de talião é um recurso de c~ja eficácia
muitos defendem, ninguém se abale em tentar
demonstrá-la.
(D) Os castigos ~ se submetem os criminosos
devem corresponder à gravidade de que se
reveste o crime.
(E) As ideias liberais, de cuja propagação Vo!taire
se lançou, estimulam legisladores em quem não
falte o senso de justiça.

Alternativa "d": correta- Os criminosos se submetem aos castigos; o crime se reveste da gravidade.
Alternativa "a"- Errada. Devemos nos agarrar
aos argumentos= a que.
Alternativa "b" - Errada. Vo!taire recorre aos
castigos= a que; quem demonstra, demonstra algo
(verbo transitivo direto) =demonstra que a pensa de
morte.
Alternativa "c" - Errada. Muitos defendem a
eficácia do recurso= cuja; ninguém se abale ao tentar demonstrá-la.
Alternativa "e" - Errada. Voltaire se lançou à
propagação =a cuja; não falta o senso aos legisladores= a que.
96. (FCC- TRT 20- Analista Judiciário/2011) Está
correto o emprego do elemento sublinhado na frase:
(A) Não deu certo o tal do método prático em cuja
eficiência Paulo Honório chegou a acreditar.
(B) Para o jornalista, a criação da língua literária
requer uma técnica sofisticada em que nenhum
escritor pode abdicar.

I
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Regência

(C) Quando Paulo Honório leu os dois capítulos dati-

lografados, sentiu neles um artificialismo verbal
de que jamais toleraria.
{O) Se literatura fosse um arranjo de palavras difíceis,
os dicionaristas fariam poemas de cujo brilho
ninguém superaria.
(E) A linguagem com que Paulo Honório de fato
aspirava era simples, direta, e náo uma coleção
de figuras retóricas.

Alternativa "d" -0 artigo posposto ao cujo já
elimina possibilidade de ser a correta, pois nunca
haverá artigo acompanhando os pronomes relativos
QUEM e CUJO.
98. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRF -4" Região/2010) Está correto o emprego
do elemento sublinhado em:

(A) A segunda metade da década de 90, aonde se
consolidou a multimídia, foi um marco na vida
contemporãnea.

Alternativa "a": correta - Paulo Honôrio chegou a acreditar na eficiência do método prático=
em cuja.

(8) O homem do nosso tempo, diante dos admiráveis recursos nos quais jamais sonhou alcançar, é
por vezes um deslumbrado.

Alternativa "b". Nenhum autor pode abdicar da
técnica"" de que.

{C) A obra de ficção A guerra dos mundos, ~
~ Orson Welles se baseou, ganhou dramática
adaptação radiofônica.

Alternativa "c". Jamais toleraria um artificialismo verbal (verbo transitivo direto)= que.
Alternativa "d". Ninguém superaria o brilho dos
poemas (verbo transitivo direto)= cujo brilho.

(O) A tecnologia de ponta, sobre a qual por vezes
pairam desconfianças, leva-nos apenas aonde
queremos ir.

Alternativa "e". Paulo Honório de fato aspirava
â linguagem (quem aspira, aspira a algo)= a que.

(E) O cotidiano contemporâneo deixa-se afetar
pelas conquistas técnicas, de cujas muita gente
alimenta sérias desconfianças.

97. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa - TRE /AM/2010) Está correto o emprego do
elemento sublinhado na frase:

Alternativa "c": correta - Orson Welles se
baseou na obra de ficção= EM CUJA

(A) Os clássicos são livros em cuja particular influência torna-os inesquecíveis.

Alternativa "a" -A multimídia se consolidou
na segunda metade da década de 90 :=EM QUE, NA

(8) As dobras da memória, aonde se ocultam imagens dos clássicos, são o refúgio do inconsciente.

QUAL

(C) Há um tempo na vida adulta no qual poderíamos

utilizar para uma redescoberta dos clássicos.

Alternativa "b" -0 homem jamais sonhou alcançar os recursos (verbo transitivo direto)""' OS QUAIS,
QUE

{0) A perspectiva histórica é determinante, por cuja
os clássicos ganham um novo significado.

Alternativa "d" -Pairam desconfianças~ tecnologia de ponta= DE QUE

(E) O poder lile revelação de que se imbuem os clás-

sicos acaba por nos revelar para nós mesmos.

Alternativa "e" -Muita gente alimenta sérias
desconfianças das conquistas= DE QUE, DAS QUAIS

Alternativa "e": correta - Os clássicos se
imbuem DO poder.

99. (FCC - TRT 12 - Analista Judiciário/2010)
Está correto o emprego dos termos sublinhados na
frase:

Alternativa "a" -Cuja. Particular influência
possui função de suJeito e nêio se usa preposiçao
ao lado do termo que exerce função do sujeito do
verbo posposto. O que os torna inesquecíveis? A
particular influência. Corrigindo: Os clássicos são
livros cuja particular influência torna-os inesquedveLs.
Alternativa "b" -Ocultam-se imagens dos clássicos NAS dobras da memória = EM QUE
Alternativa "c" -Poderíamos utilizar o tempo na
vida adulta {verbo transitivo direto)= QUE

(A) Tem sido marca de nossa época uma extrema
preocupação com os valores edificantes de que,
a rigor, pouca gente põe em prática.
(B) O alcance crítico com que se atribui ao humor
não é desprezível, pois fere fundo e faz pensar.
(C) A caricatura e o exagero são assumidos pelo

humorista como intensificações de uma verdade
da qual não quer abdicar.
(O) Todas as formas de riso, de cujas os moralistas
tanto temem, vêm sendo praticadas desde o inicio da civilização.

(E) Para quem ama o humor, o ''politicamente correto" é uma obstinação na qual os falsos mora!lstas costumam se apegar.

Alternativa "d"- Errada. Devemos impor limites (verbo transitivo direto dispensa preposição) =
QUE
Alternativa "e"- Errada. Estamos assegürados
do domínio=- DE CUJO

Alternativa "c": correta- Não quer abdicar da
verdade=- da qual.

.,•

Alternativa "a"- Errada. Pouca gente põe em
prática os valores (verbo transitivo direto}=- valores edificantes que, a rigor, pouca gente põe em
prática.
Alternativa "b" - Errada. O alcance é atribuído ao humor = O afcance crítico que se atribui ao
humor.
Alternativa "d"- Errada. Os moralistas temem
as formas de riso =Todas as formas de riso, que os
moralistas tanto temem.
Alternativa "e" - Errada. Os falsos moralistas
costumam se apegar a uma obstinação =- o "politicamente correto" é uma obstinação à qual os falsos
moralistas costumam se apegar.
100. (FCC- Analista Judiciário- Área Administra~
tiva- TRT- 9" Região/2010} Está correto o emprego
do elemento sublinhado na frase:

(A} Quem vagueia sem propósito pela vida fere um
dos princípios de que os estoicos jamais descuram.
(8) O pensamento clássico encerra uma riqueza em
9:!.12 valor poucos prestam o devido reconhecimento.
(C) A morte, cujo o temor nos faz querer esquecer
dela, é uma questão permanente da filosofia
estoica.
(0) Quase nunca atentamos para os limites a que
devemos impor aos nossos desejos.
(E) Nossas esperanças não devem projetar-se para
além do espaço E.!::!l9. domínio estamos assegurados.

Alternativa "a": correta- Os estoicos jamais se
descuidam dos princípios= DE QUE.
Alternativa "b" - Errada. Poucos prestam o
devido reconhecimento ao valor = A CUJO. Muito
importante ressaltar que o termo que acompanha o
pronome relativo cujo é uma preposição e não um
artigo (reconhecimento A algo).
Alternativa "c" - Errada. O temor nos faz
esquecer da morte. O temor possui função de sujeito,
assim não pode vir acompanhado de preposição =CUJO temor.

101. {Analista Judiciário -

Área Judiciária -

TRF 3a região/ 2007 - FCC) Está inteiramente cor~

reta a construção da seguinte frase:
(A) É mais preferível lidar com adolescentes tranquilos do que ficar lidando com rebeldes em quem
se ignora a causa.
(B) Prefira-se lidar com adolescentes tranquilos a
lidar com rebeldes cuja causa eles próprios parecem 1gnorar.
(C) Dê-se preferéncia a lidar com adolescentes tranquílos do que com os rebeldes cuja causa nem
eles suspeitam.
(D) É preferível lidar com adolescentes tranquilos
em vez de lidar com os rebeldes, onde a causa
nem para eles se explícita.
(E} Há a preferência de lidar com adolescentes tranquilos e não dos rebeldes, cuja a causa lhes permanece incógnita.

Alternativa "b": correta - Prefira algo a algo;
eles ignoram a causa dos rebeldes=- cuja causa.
Alternativa "a" -0 verbo preferir e o adjetivo
preferível não admitem termo que os intensifiquem,
além de ser algo a algo: É preferível lidar com adolescentes tranquilos a ficar lidando com rebeldes em
quem se ignora a causa.
Alternativa "c" -Além da incoeréncia do verbo
dar, há duas regéncias erradas: Dá-se preferéncia a lidar

com adolescentes tranquilos a com os rebeldes de cuja
causa nem eles suspeitam. Não suspeitam da causa.
Alternativa "d" -É preferível lidar com adolescentes tranquilos a lidar com os rebeldes, cuja causa
nem para eles se explidta.
Alternativa "e" -Há a preferéncia em lidar com
adolescentes tranquilos e não dos rebeldes, cuja
causa lhes permanece incógnita.
102. (Analista Judiciário- Área Judiciária- TRF 3a
região/2007- FCC) Considere as seguintes frases:
I.

É muito restritivo o aspecto da urazoabilidade"
dos sonhos, de que o autor do texto analisa no
segundo parágrafo.

11. Talvez um dos "dragões" ~se deva dar combate em nossos dias seja o império dos interesses
materiais.
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!11. Os sonhos em cuja perseguição efetivamente

nos lançamos podem
quistas objetivas.

transformar~se

em con-

Está correto o emprego do elemento subllnhado
APENAS em
(A)

Alternativa "d" -por que = pelos quais (separado); não falta a liberdade da imaginação aos leitores= a quem.
Alternativa "e" -0 imaginário se espanta com
os espaços urbanos =com que ou com os quais; os
laços eram frouxos na civilização = em que ou na
qual.
1

(BI 11.
(C) JIL

(Dl l!elll.
(E) l e 1!!.

(A)

constitui uma afronta da soberania de Cuba.

(B)

representa um atentado contra a soberania de
Cuba.

(C)

estabelece uma restrição com a soberania de
Cuba.

11!. Lançamo-nos na perseguição= em cuja.

{0)

é uma desconsideração em meio à soberania de
Cuba.

103. (Analista Judiciário - Área Judiciária TRF 3a região/ 2007- FCC) Está correto o emprego
de ambas as expressões su):llinhadas em:

(E) trata com descaso pela soberania de Cuba.

Alternativa "d": correta.

't

I

I

i

104. (Analista Judiciário- Execução de Mandados- TRF P região/ 2006- FCC) "O editorial é um
desrespeito à soberania de Cuba". A frase acima permanecerá formalmente correta caso se substitua o
segmento sublinhado por

O autor analisa o aspecto da "razoabHidade" dos

sonhos: verbo transitivo direto= que.
11.

Deva dar combate aos "dragões"= a que.

(A)

As áreas aonde os homens se concentravam exibiam edifícios em cujos não havia arejamento.

(8)

Em cortiços de cimento, a que faltavam espaço
e arejamento, comprimiam-se milhões de indivíduos para quem a natureza parecia representar
uma ameaça.

(C) Esse texto, de cujo o autor era também poeta,
promove um típico exercício de imaginação em
~mUitos autores de ficção são tentados.
(D) Os mistérios porque somos atraídos na ficção
costumam impressionar os leitores em cujos
também não falta a liberdade da imaginação.
{E) Os espaços urbanos pelos quais se espanta o
imaginário narrador seriam testemunho de uma
civilização à qual eram frouxos os laços com a
natureza.

Alternativa "b": correta- Faltam espaço e arejamento aos cortiços de cimento= a que ou ao qual;
a natureza parecia apresentar uma ameaça para
milhões de indivíduos= para quem.

Alternativa "b": correta - Atentado: ofensa
aos preceitos morais, ou às disposições legais, ou
às convenções aceitas pela sociedade, ou seja,
desrespeito. Desrespeito a algo e atentado contra
algo.
Alternativa "a" -afronta à soberania.
Alternativa "c" -restrição à soberania.
Alternativa "d" -desconsideração com a soberania.
Alternativa "e" -trata com descaso a soberania.
105. (Analista Judiciário - Execução de Mandados- TRF P região/2006- FCC) A expressão com
que preenche corretamente a lacuna da frase:

(A) Foi dura, mas justa, a réplica ___ Sergio Pastrana
se valeu, em desagravo à dignidade do país.
(B) Foi grande a repercussão ___ obteve o editorial
da revista entre pesquisadores latino-americanos.
{C) A mUitos cubanos ofenderam os termos

o

editorial se referiu ao futuro do país.

Alternativa "a" -Os homens se concentram nas
áreas= em que, nas quais ou onde; não havia arejamento nos edifícios= em que ou nos quais.

(O) As grandes potências costumam ser presunçosas quando analisam o tipo de sociedade ____ _
os pequenos países escolheram construir.

Alternativa "c" -0 autor era também poeta do
texto= cujo (o artigo nunca acompanhará os pro no~
mes relativos quem e cujo}; muitos autores são tentados ao exercício da imaginação= a que ou aos quais.

(E) A revista britânica esqueceu-se de que os cubanos notabilizaram-se pelo sentimento de solidariedade _____ já demonstraram nas últimas
décadas.
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Alternativa "c": correta- O editorial se referiu
ao futuro do país com os termos""' com que, com os

quais.
Alternativa "a" -Sergio Pastrana se valeu da
réplica"' de que, da quaL

Alternativa "b" -o editorial da revista obteve

repercussão= que ou a qual.
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(C) A "mágica da ficção" é um efeito artístico--~
o autor, já em seus primeiros contatos com esse
universo, demonstrou sua preferência.
{D) As experiências da vida comum, _____ muita
gente não atribui valor especial, revelam-se
extraordinárias ao ganhar forma artística.
(E) O entusiasmo _____ o autor demonstrou pelas
ficções prova sua convicção quanto à verdade
expressa pelas artes.

Alternativa "d" -os pequenos países escolheram construir o tipo de sociedade= que, o qual.

Alternativa "e" -demonstraram sentimento =
que, o quaL

Alternativa "a": correta - O autor tanto conviveu com as ficções= com que ou com as quais.

106. (Analista Judiciário - Execução de Manda~
dos - TRF 4" região/ 2006 - FCC) A frase "Cresci
numa fami!ia em que ler romances e assistira filmes ()

""a que ou ao quaL

Alternativa "b" -Devemos atentar ao exemplo

não era considerado uma perda de tempo" permane-

cerá formalmente correta caso se substitua a expressão sublinhada por
(A) aonde.
(B) para a qual.
(C}

Alternativa "c" -0 autor demonstrou sua preferência a (ou por) um efeito artístico"" a que, ao qual
ou por que ou pelo quaL
Alternativa "d" -Muita gente não ahibui valor
especial às experiências= a que ou às quais.
Alternativa "e" -0 autor demonstrou entusiasmo pelas ficções (objeto direto)= que ou o qual.

em cuja.

(0) dentre à qual.

108. (Analista Judiciário - Execução de Mandados - TRF 4" região/ 2006 - FCC) Está correto o

(E) da qual.

emprego da forma sublinhada na frase:

Alternativa "b": correta - Ordem direta: ler
romances e assistir a filmes não era considerado uma
perda de tempo na família"" em que; ler romances e
assistir a filmes não era considerado uma perda de
tempo para a família"" para que ou para a quaL
Alternativa "a" -Aonde é para lugar e se a preposição for pedida.

Alternativa "c" -Não cabe o pronome cuja.
Alternativa "d" -Além de ser preposição errada,
há crase indevida.

Alternativa "e" -A preposição de não é pedida.
107. (Analista Judiciário - Execução de Mandados- TRF 4a região/2006- FCC) A expressão com
que preenche corretamente a lacuna da frase:
(A) As ficções, sobretudo as da meninice, ____ o
autor tanto conviveu e se impressionou, marcaram-no para sempre.
(B) O exemplo de "O Caçador de Pipas",_~-- devemos atentar, é um caso de particularismo cultural
que imediatamente se universaliza.

(A) Na família do autor, romances eram lidos livremente; quanto aos filmes, todos também assistiam-nos com grande interesse.
(B) Quando o autor leu o romance "O Caçador de
Pipas", de cujas páginas tanto se agradou, absorveu o sentido universal da história narrada.
(C) Muitos depreciam as ficçôes - não o autor do
texto, que lhes considera essenciais para a formação de um indivíduo.
(D) Admirar um romance de Dostoiévski, de cujo
valor ninguém contesta, não exclui a possibilidade de se admirar o gênero policial.
(E) Rememorando os hábitos de sua família, louva-lhes o autor como estímulos essenciais para a
sua formação de leitor.

Alternativa "b": correta- Tanto se agradou das
páginas do romance= de cujas. O peguinha é o uso
do pronome ao lado do verbo: agradar-se de algo
(sentido de gostar, afeiçoar-se).
Alternativa "a" -Assistiam a eles.

..,._ Dica- Os verbos assistir, aspirar e visar, quando
transitivos indiretos, não admitem a forma lhe.

Regência

Alternativa "c" - .. que as considera. Considerar é tran:;itivo direto.

Alternativa "d" -Ninguém contesta o valor do
romance""' cujo valor.

Alternativa "e" -louva-os. Louvar é transitivo
direto e não admite lhe.
1~)9. (Analista Judiciário - Execução de Mandados - TRF 4a região/ 2006- FCC) Existe a ideia
(comum) segundo a qual a ficção é uma "escola de

vida" (. .. ) Não haverá prejuízo para a correção e a
coerência da frase acima caso se substitua o segmento sublinhado por
(A) Comumente tem-se

a ideia diante da qual.

(B) Conforme a ideia corrente,

é a de que.

{C) Tem-se em comum a i dei a na quaL
(O) Há a ideia corrente em cuja.

(E) É corrente a ideia de que.

Alternativa "e": correta -Existe a ideia segundo
a qual"" É corrente a ideia de que= de algo.

Alternativa "a" -Erro: diante da qual.
Alternativa "b" -Erro: é a de que.

Errado- É a associação~ de algo {do tráfico de
drogas ilícitas e dos crimes conexos)
---)-com algo (com a criminalidade e a violência),
isto é, a preposição deve-se à regência do vocábulo
"associação".

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho~ julgue o item a seguir.
O individuo da nculturan tecnicista vivencia uma
situação paradoxal: ao mesmo tempo em~ lhe são
ofertados continuamente os recursos para que possa
gozar efetivamente as dádivas materiais da vida,
ocorre, no entanto, a impossibilidade de se desfrutar
plenamente desses recursos. (Renato Nunes Bittencourt. Consumo para o vazio existencial. In: Filosofia,
ano v; n, 48, p, 46-8, com adaptações).

111. (CESPE- Analista Processual - MPU/2010) O
uso da preposição "em" é obrigatório para marcar a
relação estabelecida com a forma verbal "vivenda";
por isso, a omissão dessa preposição provocaria erro
gramatical e impossibilitaria a retomada do referente
do pronome "que".

Alternativa "c" -Erro: na qual.

( ) Certo ( ) Erra do

Alternativa "d" -Erro: em cuja.

2.2.CESPE
Trecho para o item.
(. .)Questão de relevãncfa na discussão dos efeitos adversos do uso indevido de drogas é a associação do tiáfico de drogas ilícitas e dos crimes conexos
-geralmente de caráter transnacional- com a crimina/idade e a violêncja. Esses fatores ameaçam a
soberania nacional e afetam a estrutura social e econômica interna, devendo o governo adotar uma postura firme de combate ao tráfico de drogas, articulando-se internamente e com a socíedade, de forma
o aperfeiçoar e otimizar seus mecanismos de prevenção e repressão e garantir o envolvimento e a aprovação das cidadãos.
(Internet: <www.direitosh.umanos.usp.bl.>)

110. (Cespe ·- Agente de Polícia Federal DPF/2014} O emprego da preposição "com", em
"com a criminulidade e a viclência", deve-se à regência do vocábulo "conexos".
( } Certo ( ) Errado

Errado - Em primeiro lugar, é necessário conferir a qual termo a preposição está ligada. Para
isso, é necessário colocar a oração na ordem direta:
Os recursos lhe são ofertados no (preposição em
+ artigo o) mesmo tempo = adjunto adverbial de
tempo. Assim, concluímos que a preposição é exigida pelo particípio ofertados (ofertados quando?
Em algum tempo). O erro está na primeira informação.

Atenção! Julgue o item subsequente, acerca dos
sentidos e da organização das ideias do trecho.
(... )

Antônio Ramos foi processado pelo assassinato
do negociante Fe/iciano Lisboa e de sua 8Caseira"
(amásia), Isabel Leme. Todas as testemunhas que
depuseram contra ele no processo acreditavam que o
motivo do crime fora uma vingança pelo fato de Isabel tê-/o chamado de negro após um jantar na casa
das vitimas.
O que verdadeiramente interessa no caso é que,
no processo, a indignação de Ramos, apesar de ele ter

\....

sido considerado um homem violento, pareceu compreensive/ aos depoentes. Ainda que ele não tivesse
justificado seu ato extremo, nenhuma das testemunhas negou~lhe razão por ter raiva de Isabel, que, afinal, o recebera em casa. É rara, na documentação,
referência tão explícita a convivência interétnka no

..
•

nível privado bem como às normas de comportamento e tensões que implicava, consubstanciadas no
sentido pejorativo que a qualificação negro, dada por

Isabel ao seu convidado, tinha para os que conviviam
com eles, ou seja, não foi o convite de Lisboa e Isabel
para que Ramos jantasse em sua casa - um homem

livre, ao que tudo indica, descendente de africanos que causou estranheza às testemunhas, mas o fato de
que, nessa situação, a anfitriã o tivesse chamado de
negro, desqualificondo-o, desse modo, como hóspede
à mesa do casal. (... ) (Hebe M. Mattos de Castro. Laços
de família e direitos no final da escravidão. in: História
da vida privada no Brasil: Império. Coordenador-ge·
rol Fernando A. Novais; organizador do volume Luiz
Felipe de Alencastro. vol. 2. (São Paulo: Companhia
dos Letras, 1997, p. 341-3, com adaptações).

112. (CESPE - Analista Judiciário - Área Judiciária TRE - BA 2010) O segmento "apesar de ele ter
sido considerado um homem violento" pode ser
corretamente substituído pelo seguinte: apesar dele
haver sido considerado um homem violento.

( } Certo ( ) Errado

Errado- Não pode haver preposição no sujeito,
ou contração de preposição + artigo, preposição +
pronome. Quem ter sido considerado? Ele= sujeito.
Apenas está correta a forma de ele ter sido considerado.

Trecho para os itens.

(. .) t tempo de voltar ao filósofo Espinosa e imaginar a democracia como uma potencialidade do
social, que, se de um lado exige a criação de formas e
de configurações legais e institucionais, por outro não
permite parar. A democratizacão no século XX não 5g
limitou à extensão de direitos políticos e civis. O tema
da igualdade atravessou, com maior ou menor força,
as chamadas sociedades ocidentais.
(Renato Lessa. Democracia em debate. In: Revista Cu/t,
n.o 137, ano 12,ju/.12009,p. 57(com adaptações).

113. (CespC! - AgentE: de Polícia Federal DPF/2009) Pela acepção usada no texto, o emprego
da forma verbal pronominal "se limitou" exige a
presença da preposição a no complemento verbal;
a substítuição pela forma não pronominal ~ não

limitou a extensão -, sem uso da preposição, preservaria a correção gramatical, mas mudaria o efeito
da ide ia de "democratização".

Certo- A democratização não se limitou a algo
(à extensão de direitos ...): sentido de reciprocidade

- a ela mesma, a ela própria; a democratização não
limitou a extensão: sentido de agente, a extensão
passa a ser objeto direto .
Justificativa de anulação e de manutenção de
gabarito {com base no modelo de prova disponível no sítio do CESPE/UnB): Deve ser avaliado se,
pela acepção usada no texto, o emprego da forma
verbal pronominal "se limitou" exigiria a presença da
preposição "a" no complemento verbal, e se a substituição pela forma não pronominal ~ não limitou
a extensão -, sem uso da preposição, preservaria
a correção gramatical, apesar de mudar o efeito da
ideia de "democratização". O desenvolvimento das
ide ias do texto mostra que é possível a substituição
do verbo limitar, em sua função pronominal, "limitou-se", pela função transitiva, limitou, sem prejudicar a correção gramatical. No entanto, nesse caso,
a democratização seria agente de "limitar", imposta
aos direitos políticos. A mudança na transitividade
do verbo provoca alteração nas relações semãnticas.
Como, no original, a limitação afeta a própria democratização, a alteração provocada redireciona a argumentação mas respeita as normas gramaticais. Com
é isso que, em outras palavras, afirma o item, deve
ser marcado como correto.
114. {Cespe - Agente de Polícia Federal DPF/2009) Em textos de normatização mais rígida
do que o texto jornalístico, como os textos de documentos oficiais, a contração de preposição com
artigo, com em "da igualdade", deve ser desfeita,
devendo-se escrever de a igualdade, para que o
sujeito da oração seja claramente identificado.

Errado - Sujeito: o tema da igualdade. Nesse
caso, o termo preposicionado possui função de
adjunto adnominal e foi corretamente utilizado.
Errado seria se a preposição combinasse com o
núcleo do sujeito: Está na hora dele sair. Correção
está na hora de ele sair.
Justificativa de anulação e de manutenção
de gabarito {com base no modelo de prova disponível no sítio do CESPE/UnB): Busca-se avaliar,
no item, como deve ser usada a contração da preposição com o artigo. Esse foco não se deixou perturbar
pela ausência do (recuperável) grafema "o". Assim,
"Em textos de normatização mais rígida do que o
texto jornalístico, como os textos de documentos
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oficiais, a contração de preposição com artigo" nem
sempre precisa ser desfeita. Recomendam as gramáticas que apenas quando houver barreira sintática
não deve ser escrita em forma de contração. Portanto, no caso em tela, não há necessidade de marcar o sujeito da oração; mesmo porque não se trata
de termo em função de sujeito (o nUcleo do sujeito
é "tema") e a contração não ultrapassa barreiras sintáticas. Por isso, não há obrigatoriedade gramatical
da separação e o item afirma hipercorreção- ERRO
sintático.
Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
Falara com voz sincera, exaltando a beleza da paisagem e revelando que, se dependesse só dele, passaria o resta da vida ali, morreria na varanda, abraçada
à visão do rio e da floresta. Era isso o que mais queria,
se Alícia estivesse ao seu fado.
Agora, ao vê-lo assim, suado e nervoso, mudando
de lugar o tempo todo e murmurando palavras que me
escapavam, temia que me abordasse para conversar
sobre o filho. () (Milton Hatoum. Cinzas do Norte. São
Paulo: Companhia da Letras, 2005, p. 86-7.

115. (CESPE- Delegado de Polfcia- AC/ 2008) A
correção gramatical do texto seria mantida se o pronome "que", em "que me escapavam", fosse substituído por quê.

( ) Certo ( ) Errado

Errado- O pronome que em que me escapavam
é relativo (as quais) e não pode ser substituído pelo
quê substantivo.
Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
(.. .)

Agora, ao vê-lo assim, suado e nervoso, mudando
de lugar o tempo todo e murmurando palavras que
me escapavam, temia que me abordasse para conversar sobre o filho. Não parecia estorno iate, esim em sua
casa, em Manaus: sentado, pernas e pés juntos, tronco
ereto, a cabeça oscilando, como se fizesse um não em
câmera lenta. Despertava como quem leva um susto,
ia lavar o rosto e retomava sua ronda, que me deixava
mareado. Eu esperava o fim da tarde com ansiedade;
mal escurecia, entrava no camarote para ler, mas ficava
pensando nos dois: Mundo e seu pai. Quando não con-

seguia dormir, subia ao convés e via o vulto sentado na
popa, o focinho de .r:ogo no colo; Jano não se voltava.
(Milton Hatoum. Cinzas do Norte. São Paulo: Companhia da Letras, 2005, p. 86-7.

116. (CESPE - Delegado de Polícia - AC/ 2008)
A correção gramatical e o sentido lio texto seriam
mantidos se a preposição a fosse nduída após a
forma verbal "esperava": Eu esperava ao fim da tarde
com ansiedade.
1

1

{ ) Certo ( ) Errado

Errado - A forma verba! esperava {esperar V.T.D.)
pede complemento direto- esperava algo"' o fim da
tarde ""objeto direto, não cabendo a preposição a o
que comprometeria a correção gramatical e o sentida
do texto.
Atenção! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ide ias do trecho.
(... )A necessidade de discussão da questão polltica
e do exercício do poder está em que, em última análise,
todos os grupos, classes, etnias visam, de uma forma ou
de outra, o controle do poder político. (... ) (Danilo Marcondes. Filosofia, linguagem e comunicação. São Paulo:
Cortez, 2000, p. 747-8, com adaptações).

117. (CESPE- Analista Judiciário- Area Judiciária- STJ/2008) Mantendo-se as ideias originalmente
expressas no texto, assim como a sua correção gramatical,o complemento da forma verbal "visam" poderia
ser introduzido pe!a preposição a: ao controle.

{ ) Certo { ) Errado

Certo -0 verbo visar no sentido de almejar pede
a proposição a.

Trecho para a próxima questão.
Muitas coisas nos diferenciam dos outros
animais, mas nada é mais marcante do que a
nossa capacidade de trabalhar, de transformar o
mundo segundo nossa qualificação, nossa energia, nossa imaginação. (... ) (Emir Sader. Trabalhe·
mos menos, trabalhemos todos. In: Correio Braziliense, 18111/2007, com adaptações).

118. {CESPE- Analista Judiciário- Area Judiciária - TST/2008) A retirada da preposição em "de
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transformar~ violaria as regras de gramática da
língua portuguesa, já que essa expressão complementa "capacidade".

(0) Apenas I e 11.
(E) I, 11 e 111.

( ) Certo ( ) Errado
Alternativa correta: letra "b"
O Nota da autora: Questão de regência e crase.
Errado;..,. Não violaria porque está expressa antes
em "de trabalhar", ou seja, há paralelismo sintático:
dois termos ligados ao substantivo capacidade.

Atenção! A respeito da organizaçán
do texto abaixo, julgue a questão.
[•. .] Por consequênâa, a morte de um idioma
implica perda imensurávef a um país e, inclusive, à
humanidade, pois perde-se, além da forma básica
de comunicação, ... (Antônio Silveira. R. dos Santos.
Patrimônio linguístico: ímportóncia e proteção. In:
Correio Braziliense, Direito e Justiça, 5/7/2004, p. 3,
com adaptações).
119. (CESPE- Defensor Público- DPU/2004} O
emprego da preposição que antecede os termos
"um país" e "humanidade" é exigido pelas regras
de regência segundo as quais está empregado o
verbo impllcar.

{ ) Certo ( } Errado

I.

Errado. Ele faz jus ao reconhecimento
ele faz jus. Eliminadas A, De E.

o:;

a que

11. Certo: faz jus aos direitos (substantivo masculino e resulta em ao). Quanto à regência: faz jus
a algo. Eliminada C.
li L Errado. Ele faz jus aos direitos = a que ele faz
jus.

Atenção! Com relação aos aspectos linguisticos
do texto abaixo, analise a questão.
Se não bastantes tais cautelas, é também preciso
ter muita atenção com a forma por meio da qual se
ajustará com o profissional o hiring bônus ou sign"
-on bônus na fase de negociação. (Extraído da Revista
Visão Jurfdica, número 82, p. 13).

121. (MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2013)
Em relação ao período acima, se a expressão da qual
for suprimida não ocorrerá prejuízo da correção gramatical ou da coerência do período.
( ) Certo(_ ) Errado

Errado - Implicar, no seu sentido mais usado,
significa 'produzir como consequência'. Nesse sentido, ele é verbo transitivo direto- aquele que pede
como complemento um objeto direto da ação verbal, sem o uso de preposição.
V.T.O. + 0.0. (implica algo e não "em" algo)

2.3.MPE
120. (MPE-MS - Promotor de Justiça- MS/2014)
Considere os seguintes enunciados.
1-

Prestamos ao patrono o reconhecimento de que
ele faz jus.

1!- Todo servidor público faz jus às férias remunera-

das.
lll- A Justiça reconheceu ao trabalhador autônomo
os direitos que ele faz jus.

Errado- Retirar a expressão #da qual" implicará
erro, além de deixar o texto sem sentido. Veja:
"... é também preciso ter muita atenção com a
forma por meio (da qual) se ajustará ... "
Como será feito o ajuste? Por meio de alguma
forma.

Com relação aos aspectos linguísticos do texto
abaixo, analise as próximas duas questões.
levando em conta que a prefeitura tem
de 30 a 90 dias para responder a seu pedido. t aí
que começa a Via Crúcis: vão-sE os noventa dias,
depois 120, depois 150, e nada de a prefeitura responder. (Revista Superinteressante, março/2013, Edição 316, p. 24

Quais deles são gramaticalmente corretos?
(A) Apenas L
(B) Apenas 11.
(C) Apenas li L

122. (MPE- SC- Promotor de Justiça - SC/2013)
Quando rege infinitivo, a preposição não deve se
contrair com artigos, o que se justifica em "e nada de
a prefeitura responder".

Regência

! 661
( ) Certo ( ) Errado

{C) Apenas as assertivas 11 e V estão corretas.
(D) Apenas as assertivas I, 111, IV e V estão corretas.

Certo - A preposição é um conectivo que liga
palavras entre si num processo de subordinação
denominado regência. Diz-se regência devido ao
fato de que, na relação estabelecida pelas preposições, o pqmeiro elemento- chamado antecedenteé o termo 4ue rege, que impõe um regime; o segundo
elemento, por sua vez- chamado consequente- é o
temo regido, aquele que cumpre o regime estabelecido pelo untecedente. Há algumas particularidades
em seu uso. Uma delas é que: o sujeito das orações
reduzidas de infinitivo não deve vir r-ontraido com
uma preposição. Exemplos:
•

A maneira dele estudar não é correta. [Inadequado]

•

A maneira de ele estudar não é correta. [Adequado]

(E} Todas as assertivas estão corretas.

Alternativa "<t": correta
111. de cuja parte nós fazemos = de que fazemos
parte (quem faz parte, faz parte~ algo)
IV. que -= a qual (ambos são pronomes relativos,
podendo ser substituídos um pelo outro)
Alternativas "b", "c", "d" e "e":

I.

prefiro a (uso devido - quem prefere, prefere
algo~ algo) o= prefiro do que (uso indevido)

li.

onde (uso indevido - pronome relativo que
retoma o termo antecedente e é usado exclusivamente para lugares) ~ cujo (uso devido pronome relativo que se refere ao termo posterior)

V.

que dispõe (uso indevido- quem dispõe, dispõe
de algo) e bem mais que ele receberá (uso indevido- bem mais do que ele receberá) "#de que
dispõe (uso devido) e nem mais do que ele receberá (uso devido)

.. e nada da prefeitura responder" [Inadequado]
•

.. e nada de a prefeitura responder [Adequado]

123. (MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2012}
Na Língua Portuguesa, é primordial o conhecimento
da sintaxe de regência, isto é, a relação sintática de
dependência que se estabelece entre nomes e verbos e seu complemento, com a presença ou não de
preposição. Essa preposição pode estar associada ao
pronome relativo. Assim, assinale o{s) item(ns) que
contempla(m) duas versões da mesma frase consideradas corretas:

!.

Prefiro ser um bom advogado a um mau juiz. I
Prefiro ser um bom advogado do que um mal
Juiz.

!!. Os livros já foram, um dia, objeto sagrado onde
o acesso era permitido a poucos. I Os livros já
foram, um dia, objeto sagrado cujo acesso era
permitido a poucos.
!H. Haverá recursos do Estado para a associação de
cuja parte nós fazemos. I A associação de que
fazemos parte receberá recursos do Estado.
IV. Causou polêmica a medida provisória que autoriza o plantio de soja transgênica no país. I Causou polêmica a medida provisória a qual autoriza
o plantio de soja transgênica no país.
V.

O dinheiro que o político dispõe para a campanha política é bem mais que ele receberá em
salário./0 dinheiro de que o político dispõe para
a campanha política é bem mais do que ele receberá em salário.

124. (MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2011)
Analise as proposições em relaçâo à regência.
1.

Mediante as circunstâncias, os novos detentos ansiavam por uma chance no julgamento
seguinte.

11.

O documento, como forma da lei, informava que
o criminoso aspirava a sua liberdade.

111. Ele declarou que maior representatividade na
doutrina e na jurisprudência implicava novos
entendimentos entre as partes envolvidas
naquele processo.
IV. Ela, calada e ansiosa, apenas assistia ao julgamento esperançosa do veredito.
V.

No final da sessão, informaram aos associados
o saldo devedor da franquia, o qual deveria ser
depositado dentro de quarenta e oito horas.

(A) Apenas as ass.ertivas 11 e l!l estão corretas
(B) Apenas as assertivas I, 111 e IV estão corretas.
(C) Apenas as assertivas 11, IV e V estão corretas.
(D) Apenas as assertivas I, IV e V estão corretas.
(E) Todas as assertivas estão corretas.

{A) Apenas as assertivas 111 e IV estão corretas.
(B) Apenas as assertivas 1e IV estão corretas.

Alternativa "e": correta

,.,•
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L

ansiar (no sentido de almejar, desejar) é regido

pela preposição

"p~r''.

Quem anseia, anseia por

algo.
11.

aspirar (no sentido de almejar, desejar) é VTI
regido pela preposição "a". Quem aspira, aspira

a ajgo.
Ili.

' (no sentido de ter como consequência,
implicar
acarretar, provocar) é um VTD. Simplesmente:
implica algo (sem preposição).

•••

IV. assistir (no sentido de ver) é VT! regido pela pre-

posição "a". Quem assiste, assiste a algo.
V.

informar {no sentido de deixar alguém ciente
de algo} é um verbo bitransitivo, ou seja, direto
e indireto. Quem informa, informa algo (objeto
direto) a alguém (objeto indireto).

Alternativas "a", "b", "c" e "d": eliminadas

Alternativa correta: letra "b"

Um protesto CONTRA algo (ou SOBRE algo[; não
podemos eliminar alternativa alguma;
sentiu algo ""' V.T.D. (sem preposição e cabe o
pronome isto). Eliminadas alternativas C, D e E
(pronome relativo);
Exemplifica: como. Não cabe a expressão "entre
os". Encontrada a resposta .
Abismo aberto em algum lugar: entre os;
O pronome relativo retoma vidro. O que separa a
ordem do caos? O vidro"" sujeito. Ordem direta:
o vidro separa "" sem preposição, pois não há
preposição no sujeito.

diante da explicação da alternativa "e".

126. (UFMT- Promotor de Justiça- MT/2014) Em
relação à regência verbal e nominal no texto, assinale

2.4. UFMT

(A) Em ninguém que optou por obedecer à sua prescri-

a afirmativa correta.

125. (UFMT - Promotor de Justiça - MT/2014) O

ção morreu, pode-se retirar o acento grave porque o verbo obedecer na o rege preposição.

trecho abaixo foi extraído da reportagem da revista
Veja, 26/06/2013, sobre os acontecimentos relativos
às manifestações populares ocorridas na semana de
17a22dejunho.

(8) Em chegou certa vez a uma cidade, deve-se subs-

Quando se espalhou por S.§o Paulo um protesto o aumento de 20 centavos na passagem de
ônibus, todo mundo sentiu a coisa era bem maior.
Tão maior, t§o inebriante, mais mobilizadora, mais
assustadora e mais apaixonante que, em uma
semana, multidões bem acima de 1 milhão de pessoas jorraram Brasil afora na histórica noite de quinta-feira.

do corpo humano, a preposição sobre está indevidamente empregada porque a palavra dúvida
exige a cerca de ou em.

Todos os parâmetros comparativos anteriores,
Diretas Já e Fora Collor, empalideceram diante do
abismo aberto representantes dos poderes, de um
lado, e o poder dos que se sentem muito mal representados, de outro. A presidente acuada, as instituições em estado de estupor, os políticos desaparecidos e a turbamulta subindo a frágil passarela do
Palácio !tamaraty criaram outro sentimento estarrecedor: é muito fácil quebrar o vidro _____ separa a
ordem do caos.
Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto.
(A) sobre, que, entre as, com os, de que
(B) contra, que, como, entre os, que
(C) sobre, o qual, como, com os, em que
(O) contra, a qual, entre as, com, que
(E) sobre, o qual, entre as, como, em que

tituir a preposição a por em, conforme regem as
normas da escrita culta.
(C) Em tinha dúvidas sobre a disposição dos músculos

(0) Em vjvemos um momento oposto ao do mundo

mental de Galena, a preposição a está corretamente empregada em função da regência do
adjetivo oposto.
(E) Em Galena era um ás em servir-se da sua inteligên-

cia, a preposição em deveria ser substituída por
de, em função da regência do verbo servir.

Alternativa correta: letra "d" - Se é oposto, é
oposto a algo.
Alternativa "a" - O verbo obedecer é transitivo indireto (exige a preposição a) e a crase- para
algumas bancas- é facultativa por estar anteposta
a um pronome possessivo feminino. Se substituir
por masculino, resulta em ao e por esse motivo, é
melhor manter a crase: obedecer ao seu projeto.
Alternativa "b" - Quem chega, chega a algum
lugâr. Dica: Cheguei ao metrô. Cheguei no metrô. No
primeiro caso, o metrô é o lugar a que vou; no segundo
caso, é o meio de transporte por mim utilizado. A oração "Cheguei no metrô", popularmente usada a fim de
indicar o lugar a que se vai, possui, no padrão culto da

Regênde:t

língua, sentido diferente. Aliás, é muito comum existirem divergências entre a regência coloquial, cotidiana
de alguns verbos, e a regência culta.~
*Fonte: http://www.recantodasletras.com.br/

I

I
I

·(

I
I

Alternativa "c" - Tem dúvida de algo, sobre
algo, a cerca de algo, em algo (dúvida em fazer
os exercícios = com verbo posposto à preposição).
Dica: Acerca de significa a respeito de, sobre. Não
tem qualquer relação de sentido com as outras
duas expressôes. Exemplo: Falávamos acerca de
(a respeito de) assuntos interessantes. A diferença entre Há cerca de e a cerca de está no há
x a, já que cerca de significa aproximadamente.
Portanto, sabendo utilizar há e a {que também
causam dúvidas), você dominará das expressôes
em que aparecem. Então, vejamos: Há, do verbo
haver, é utilizado para indicar existência de algo
ou tempo decorrido. Pode ser substituído por
existe(m) ou faz (indicando tempo decorrido).
Exemplos: Naquela sala, há I existem (cerca de)
sessenta estudantes. Estamos aguardando o resultado do exame há I faz (cerca de) duas horas. A
é preposição, utilizada em a cerca -de para marcar
distância no espaço e no tempo fut-uro. Exemplos:
Vimos o carro tombar a {cerca de) 30 metros de
onde estávamos. Naquele momento, estávamos (a
cerca de) dois meses das eleições presidenciais.*

i

Sobre o modelo de universo criado por ele.

Portanto: "Descartes elaborou um modelo de
universo sobre o qual afirmou ..
Alternativa "a" -~pelo qual" "" "o filósofo pretendia substituir a Escolástica por um sistema complexo."
Alternativa "b" - "no qual" = Newton trata
matematicamente dos movimentos dos corpos no
estudo Principia.
Alternativa "d"- "a quem"=" .. as tábuas foram
reveladas a Newton."
Alternativa "e" - "de quem" ou "da qual"
"Descobertas incríveis saíram de Marie Cu ri e."

2.5.1VIN

Alternativa "e"- A preposição em é exigida por
ás: e!e era um ás em algo.
127. (UFMT - Promotor de Justiça - MT/2012)

(B) Não assisti ao final do julgamento do discente.

(A) O advogado de defesa não assistiu o cliente.
Assinale a alternativa em que a expressão pronominal sobre o qual preenche corretamente a lacuna do
enunciado.
(A) A essência do pensamento cartesiano consiste
na elaboração de um sistema complexo--~-- o
filósofo pretendia substituir a Escolástica.
(8) O estudo Principia,~--- Newton trata matema-

ticamente dos movimentos dos corpos, chegou
ao Brasil trezentos anos após sua publicação.
(C) Descartes elaborou um modelo de universo

_____ afirmou que teria mais cuidado que
Copérnlco em perceber o mundo por meio de
ideias claras e distintas.
(0) Aos olhos da Inglaterra do século XVI!I, Newton

é o novo Moisés
as "tábuas da lei" foram
reveladas, disse o prêmio Nobel Pregogine
em 1997.

l

(quem afirma, afirma algo sobre alguma coisa)
Descartes afirmou algo sobre o quê?

128. (Procurador do Município- Prefeitura Teresina- Pl/2012 -IVIN) Na passagem: T .. ) O diretor,
que apenas assistia à sessão, relatou-me sua impressão". A opção em que observamos a mesma regén~
cia verbal da forma destacada acima é:

*Fonte: http://www.pucrs.br/manualred/

I

Alternativa "c": correta - O uso da expressáo
pronominal deve respeitar o termo regente (afirmou). Veja:

{E) Contemplar o trabalho de Marie Curie _____ saíram descobertas incríveis para o século XX nos
faz admirar uma das mulheres mais notáveis do
mundo da ciência.

{C) A menina assistiu o garoto a pedido do juiz.
(0) O promotor assistiu a vítima do crime.

Alternativa "b": correta- O verbo assistir está
no sentido de presenciar, ver, exigindo proposição
a: Não assisti ao fina! do julgamento. Assisti à sessão.
Alternativa "a" -Verbo transitivo direto =
dar, dar assisténcia.

cui~

Alternativa "c" -Verbo transitivo direto = cuidar, dar assisténcia.
Alternativa "d" -Verbo transitivo direto = cuidar, dar assistência.

2.6.PONTUA
129. {Pontua Concursos - Analista Judiciário Area Judiciária - TRE/SCI2011) Assinale a alternativa em que, de acordo com norma culta padrão, a
regência verbal NÃO esteja correta:

:664:
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{A) Eles não batem mais de porta em porta.

2)

Ordem direta com os termos pospostos ao
relativo: As pontes foram reparadas com ~
verbas;

3)

A preposição com foi exigida e deve ser inserida
antes do relativo: As verbas com que foram reparadas as pontes, são federais.

{8) Ao chegar no último.

(C) A cada criança, repete, cioso.
(0) ... oferece um bônus aos clientes.

Alternativa "b": correta- quem chega, chega A
e não em. Questão muito fácil!

Alternativa "a"- Correta: porta em porta.
Alternativa uc"- Repete: intransitivo.
Alternativa "d"- Oferece algo a alguém.

2.7.FGV
130. (FGV 2013)

No segmento "Isto significa combinar um conjunto de políticas não só para a durante os riscas e
situações de desastres, o que avançamos bem, mos
também e principalmente para o antes e o depois dos
mesmos", há um erro de construção, por omissão da
preposição EM antes de "o que avançamos bem" (no
que avançamos bem).
Assinale a alternativa que apresenta um erro
no emprego da preposição antes de pronome
relativo.
(A) Os desastres a que nos referimos ocorreram há
um ano.

Alternativa "a"- Os desastres a que nos referimos ocorreram há um ano "" referimo-nos aos
desastres ""' a que ou aos quais - retoma os desastres.
Alternativa "c"- Os problemas de que se ocuparam, dizem respeito aos reparos ""' ocuparam-se
de problemas""' de que ou dos quais- retoma os
problemas.
Alternativa "d"- Os perigos com que se depararam, são variados""' depararam-se com perigos=
com que ou com os quais- retoma os perigos.
Alternativa "e"- As soluções por que lutaram,
demoraram a chegar""' lutamos pelas' soluções""
por que ou pelas quais- retoma as soluções.
131. (FGV 2013)

"A crise que o país atravessa ... ". Nesse segmento
temos uma oração adjetiva não precedida de preposição porque o verbo "atravessar" não a exige.
Assinale a alternativa em que a frase apresenta~
quanto à regência.
{A) A crise a que o país assiste, é muito grave.

(B) As verbas de que foram reparadas as pontes, são
federais.

(8) Os remédios de que o Brasil necessita, são de
conhecimento público.

(C) Os problemas de que se ocuparam, dizem res-

{C) Os problemas com que nos deparamos, são os
de sempre.

peito aos reparos.
(0) Os perigos com que se depararam, são variados.

(0) Os argumentos a que nos opomos, são falsos.

(E) As soluções por que lutaram, demoraram achegar.

(E} As soluções com que sugerimos, não foram aceitas.

Questão de regência e pronome relativo.

GABARITO: E

GABARITO:B
Para aquecer, vamos, primeiro, fazer o passo a
passo da frase do enunciado:
1)

O relativo que retoma o pronome demonstrativo
o que se refere a situações de desastre;

2)

Ordem direta com os termos pospostos ao relativo: Avançamos bem nas situações de desastre;

3)

A preposição em foi exigida e deve ser inserida
antes do relativo: no que avançamos.

1)

O relativo retoma verbas;

Na alternativa b:

Vamos 'picotar' as informações porque são muitas.
1}

Temos uma oração adjetiva ""' para termos uma
oração adjetiva, é necessário ter pronome relativo, ou seja, o que pode ser substituído por o
(a) qual e suas variações. A crise que o país atravessa equivale a A crise a qual o país atravessa;

2)

O relativo retoma a crise;

3)

Ordem direta da oração (com os termos pospostos ao relativo até encaixar o termo retomado
pelo pronome relativo): O país atravessa a crise.
O verbo atravessar é transitivo direto e não exige
preposição.

Regência
Você se pergunta: mas o a que acompanha crise
não é preposição?

{O) O palestrante fugiu ao foco dos debates.
{E) Busca-se uma saída para a crise institucional.

Eu respondo: não, é artigo! Se ficar em dúvida,
coloque no plural.
Resposta correta: (O)

~

Dica: o artigo admite plural; a preposição não
admite por ser invariáveL Simples assim.
Alternativa e:

i

1)

1. O relativo

retoma as soluções;

2)

Ordem direta da oração: Sugerimos soluções. O
verbo solucionar é transitivo direto e não exige
preposição= que ou as quais.

3)

A preposição com deve ser retirada da oração:
As soluções que sugerimos, não foram aceitas.

Alternativa "a'' - A crise a que o país assiste, é
muito grave= o país assiste à crise= a que ou à qual.
Alternativa "b"- Os remédios de que o Brasil
necessita, são de conhecimento público = o Brasil
necessita de remédios= de que ou dos quais.

Dispor de; fugir ao. Os dois verbos exigem prepo-

sição.
Alternativa "a"- Defende algo: verbo transitivo
direto.
Alternativa "b" Atualizar convém.

Intransitivo. Ordem direta:

Alternativa "c"- Expressa algo: verbo transitivo
direto.
Alternativa "e"- Verbo transitivo direto+ se=
voz passiva sintética.
133. (FGV) Observa-se o correto emprego do pro-

nome relativo em:
(A)

o julgamento a que se assistiu foi transmitido via
satélite.

Alternativa "c" - Os problemas com que nos
deparamos, são os de sempre = deparamo-nos com
problemas= com que ou com os quais.

{B) eis um programa de TV cujo o assunto me inte(C)

o escritor que me refiro nasceu e viveu no interior.

Alternativa "d" - Os argumentos a que nos
opomos, são falsos= opomo-nos aos problemas=
a que ou ao quais.

{0)

foi preso o procurado o qual a imprensa deu destaque.

ressa.

(E) esse é um medicamento onde sem ele o paciente
não sobrevive.
Resposta correta: (A)

Atenção! O trecho refere-se à questão posterior.
1)

(...)Como construir e sustentar um projeto nacional nessas circunstóndas? A sociedade civil, por si só,
é insuficientemente organizada para enfrentar esses
desafios e criar alternativas legítimas para o enfrentamento da violência. Só o Estado, reformado e rer;ovado, incluindo o Legislativo e o Judiciário, poderá dis122!:. de meios e recursos, articulado à opinião pública,
para reverter essa ameaça de colapso. Estou falando,
bem entendido, de regime democrático e não de ditaduras salvacionistas. (.. .)
(VELHO, Gilberto. Violência: faces e máscaras. In:
wwvt.scielo.br- com adaptações)
132, (FGVJ A regência do verbo dispor é a mesma

de:
{A} O artigo defende a necessidade de uma nova

ética social.

O

pronome relativo retoma o substantivo julga-

mento.
2)

Montar oração com os termos pospostos ao relativo até que surja o termo retomado: Assistiu-se
ao julgamento. Quem assiste, assiste a algo = a
que ou ao qual.

Alternativa "b"- Não se usa artigo ao lado dos
pronomes relativos cujo e quem. O pronome refere-se a assunto (possui função de sujeito e não admite
preposição): O assunto me interessa = cujo assunto
me interessa.
..,._Dica:
Indica posse d9 termo anteposto: O assunto do
programa de TV.
Alternativa "c"- O relativo retoma escritor; refiro-me ao escritor:= a que ou ao qual.
Alternativa "d"- O relativo retoma procurado;

Convém atualizar velhas formas de comportamento.

a imprensa deu destaque ao procurado:= a que ou

(C} O autor expressa suas ideias de forma clara e

Alternativa "e"- Onde só pode retomar lugar e
pode ser substituído por em que, no (a) quaf. O rela-

{8)

objetiva.

ao qual.

tivo retoma medicamento; o paciente não sobrevive
~em o medicamento"" sem o qual.

Atenção! O trecho refere-se à questão posterior.
(

..
•

... )

(D) foi preso o procurado o qual a imprensa deu destaque.
(E) esse é um medicamento onde sem ele o pac_iente
não sobrevive.

Alternativa "a": correta.

l

Como cbnstruir e sustentar um projeto nacional nessas circunstâncias? A sociedade civil, por si
só, é insuficientemente organizada para enfrentar
esses desafios e criar alternativas legítimas para o
enfrentamento da violência. Só o Estado, reformado
e renovado, incluindo o Legislativo e o Judiciário,
poderá dispor de meios e recursos, articulado à opinião pública, para reverter essa ameaça de colapso.
Estou falando, bem entendido, de regime democrático e não de ditaduras sa/vacionistas. (... ) (VELHO,
Gilberto. Violência: faces e máscaras. In: www.scie/o.
br- com adaptações)

134. (Delegado de Polícia - API 2010 - FGV) A
regência do verbo dispor é a mesma de:
(A) O artigo defende a necessidade de uma nova

ética social.
(8) Convém atualizar velhas formas de comporta-

mento.
(C) O autor expressa suas ideias de forma clara
objeftva.

1)

O pronome relativo retoma o substantivo julga-

mento.
2)

Montar oração com os termos pospostos ao relativo até que surja o termo retomado: Assistiu-se
ao julgamento. Quem assiste, assiste a algo= a
que ou ao qual.

Alternativa "b"- Não se usa artigo ao lado dos
pronomes relativos cujo e quem. O pro.nome refere-se a assunto (possui função de sujeito e não admite
preposição): O assunto me interessa = cujo assunto
me interessa.
~ Dica - Indica posse do termo anteposto: O
assunto do programa de TV.

Alternativa "c" -0 relativo retoma escritor; refiro-me ao escritor""' a que ou ao qual.
Alternativa "d" -0 relativo retoma procurado; a
imprensa deu destaque ao procurado= a que ou ao
qual.

e

(D) O palestrante fugiu ao foco dos debates.

Alternativa "e" -Onde só pode retomar lugar e
pode ser substituído por em que, no (a) qual. O relativo retoma medicamento; o paciente não sobrevive
sem o medicamento"" sem o qual.

(E) Busca-se uma saída para a crise institucional.

2.8. CESGRANRIO
Alternativa "d": correta- Dispor de; fugir ao. Os
dois verbos exigem preposição.

Alternativa "a" -Defende algo: verbo transitivo
direto.

Alternativa "b" -Intransitivo. Ordem direta:

136. {Cesgranrio - Analista Previdenciário INSS!2005) Assinale a opção em que o emprego do
pronome relativo NÃO obedece à regência do verbo,
segundo a norma culta da Hngua.
(A) " ... que eu necessito ... " em O ponto de chegada é

Atualizar convém.

Alternativa "c" -Expressa algo: verbo transitivo
direto.

Alternativa "e" -Verbo transitivo direto + se ""'
voz passiva sintética.

135. {Delegado de Polícia -AP/2010- FGV) Observa-se o correto emprego do pronome relativo em:
(A) o julgamento a que se assistiu foi transmitido via
satélite.

(8) eis um progràma de TV cujo o assunto me interessa.

{C) o escritor que me refiro nasceu e viveu no interior.

a meta que eu necessito.
(B)

a que eu devo chegar." em A conclusão a que
eu devo chegar.

# •••

{C) "Onde eu me coloco diante de tal fato?"

(D) "De que lugar eu estou, neste momento, olhando
para minha vida?"
{E) "..que não me pertence .." em uma carga que não

me pertence.

Alternativa "a": correta- Eu necessito da meta
""de que ou da qual.

Alternativa "b" -Devo chegar à conclusão"" .ê_
~-

Regência

6óí'

Alternativa "c" -Em me coloco em algum lugar
=~~ Dica -Quando onde possuir função de pronome relativo, deve retomar lugar e pode ser substituído por em que, no(a) qual.

Exemplo: O bairro onde moro (moro no bairro)==
em que, no qual.
Alternativa "d" -Estou olhando para minha
vida de algum lugar= de que.
Alternativa "e" -Uma carga não pertence a

O retrato do mundo atua/ __ (1)_ o Brasil representa pode servir para que o Brasi/ __ (2}__ o retrato
que o mundo do futuro pode ser, em um projeto
__ (3)_ ética e democracia se casem. ~-(4)
uma
sociedade que respeite as liberdades individuais,
(5)
toda forma de apartação, concentre o
esforÇ;; humano __ (6)__ ampliação do património
cultural das sociedades, respeitando a equilíbrio
ecológico, sem abandonar, mos __ (7L_ por último
o sonha do consumo supérfluo como parte da meta
civilizatória.

,,

mim""~ouagual.

(1)

(2)

onde elabora

2.9. ESAF
b)

137. (ESAF - Analista Processual - MPUf2004)

Marque a opção que, ao preencher as lacunas do
texto abaixo, atende às relações de regência e as articulações semânticas entre as orações.
A redemocratização brasileira ~(A)__ {cones
foram a Campanha das Diretas Já, em 1984, a eleição
do Presidente Tancredo Neves e a posse do governo
civil, em 1985, e a promulgação da Constituição, em 5
de outubro de 1988- conferiu significado mais amplo
(8)
substantivo cidadão. A cada dia de liberdade
P~líti~-:;, o termo foi se consolidando __ (C}_ predicado essencial __(O)__ pessoas, em suas atividades
e no cotidiano de sua interação com a sociedade, o
Estado, a Justiça, a imprensa e o mercado consumidor.
(Ruy Altenfelder, Correio Brazi/iense, 26/02/2004, com
adaptações)

,,

(A)

(B)

(C)

(0)

dosqU'ilis

do

em

em

b)

cujos

para o

<)

'em

,,

d)

'"

•o

cujos

•o

como

e)

dos quais

do

como

,,

Alternativa "dn: correta -Trabalhar por eliminação para ganhar tempo!
..

Os ícones da democratização foram a campanha
=cujos. Eliminadas alternativas~~~ e~-

..

confere significado a alguém= ao cidadão.
o termo foi se consolidando de que modo?
Como.

..

predicado essencial de alguém"" das.

138. {ESAF - Analista Processual - MPU/2004)
Assinale a opção que completa corretamente as
lacunas do texto adaptado de Cristovam Buarque, Da
modernidade técnica à modernidade ética.

(4)

(5)

(6)

(7)

'"'

Através
d•

elimina

de

considere

00

Em

elimi- i na
nando

1 consider.J

qual

<)

onde elabore para
qce

Em

elimine

de

considerando

d)

qce

elabore em
qce

Através
de

elimine

"

(Onsiderando

e)

de
qce

elabo·
r asse

Através
de

elimi·
nando

" i considere

00

qual

Alternativa "d": correta. Trabalhar por eliminação para ganhar tempo, mais uma vez.
•

O Brasil representa o retrato= que ou o qual. Eliminadas alternativas~~~ e~-

•

Para que elabore: a ídeia é duvidosa e se o verbo
está posposto ao que= modo subjuntivo. Eliminada!?_. Resposta encontrada.

..

t.tica e democracia se casem no projeto = em
que.

..

Através de uma sociedade.

dO<
dO<

'"'

elabora

(3)

..

Uma sociedade que respeite e elimine.

..

Concentre o esforço na ampliação.

..

. .. mas considerando o sonho.

2.10 FEPESE

Texto:
Peço ficença ___dizer ___meus colegas de
trabalho, ___encaminhei previamente os formulários on-fine, ___ o processo não faz nenhuma alusão __ prova documental obtida ___ ajuda de
cães treinados.

139. {FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro: b
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( ) No texto acima, as lacunas serão corretamente
preenchidas, da esquerda para a direita com:
para, aos, a quem, que, à, com a.
( ) Verdadeiro ( ) Falso

Resposta: (verdadeiro) - 1. Peço licença para
algo; 2. Dizer a alguém; 3. Encaminhei a alguém
(algo); 4. Dizer algo (que); 5. Faz alusão a algo; 6.
Obtida com algo. Faça a pergunta a cada termo para
evitar erros.
140. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)

Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:
( ) Considerando que a frase " O banco, que a
empresa tinha submetido o projeto, visto que
tinha negócios com ela, propôs um novo pro~
cedimento para pagamento de juros a longo
prazou contém diversos problemas de ordem
gramatical e textual, uma das Possibilidades de
correção, sem alterar o sentido, é:
O banc0 ao qual a empresa tinha submetido o
projeto propôs um novo procedimento para pagamento de juros a longo prazo, visto que já tinha
negócios com ela.
{ ) Verdadeiro ( ) Falso

Resposta: {verdadeiro)- 1. O pronome relativo retoma banco. Ordem direta: a empresa tinha
submetido o projeto ao banco ::o a que ou ao
qual; 2. Para ficar coerente, a oração subordinada
adverbial causal deve ser inserida no final do período.

Texto:

Ninguém é obrigado a gostar do que escrevo ou
do que afirmo em meus livros: dirão que rigidez e disciplina na educação _ _ desgaste e muito trabalho.
No entanto, uma educação severa e exigente são mil
vezes
educação do miolo mole assumida
por certos pedagogos.

Resposta: (falso)- O verbo implicar é transitivo
direto: implicam desgastes e muito trabalho; faltou
o acento indicativo de crase após preferíveis: preferi~
veis à educação. Substituindo o substantivo feminino por um masculino, resulta em ao (preposição+
artigo) e por isso tem crase: preferíveis ao mercado.
Mais dicas de crase no próximo tópico a ser estudado.
Complementando: quanto à regéncia, é
vela algo.

142. {FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

Leia as frases a seguir.
(A} Então você não seria contra a censura e repressão de ideias que não gostasse?
(B) Concluo, assim, que você não se opõe que eu me

exponha a arte?
( } Nas frases "a" e ~b", a regência dos verbos "gostar", "opor" e "expor" está em desacordo com a
norma padrão escrita.
( ) Verdadeiro { ) Falso

Resposta: (verdadeiro) -a) gostasse DE algo
= repressão de ideias de que não gostasse; opor-se A algo ""' você se opõe a que; exponha-me A
algo ::o eu me exponha à arte. Substituindo o substantivo feminino por um masculino, temos: eu me
exponha ao ofício. Resultou em AO = crase antes
da palavra feminina.
143. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

( ) Na frase, "Frente a frente a meus adversários
políticos, peço licença para dirigir especial sau~
dação à moça de blusa branca, sentada aqui à
direita, a cuja família vou recorrer se a decisão
a que cheguei estiver correta", não há reparos
a fazer quanto à regência verbal e nominal, ou
quanto ao emprego do sinal de crase.
( ) Verdadeiro ( ) Falso ·

141. (FEPESE - Promotnr de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

( ) As lacunas, no texto acima, serão corretamente
preenchidas, respectivamente, por: "implicam
em", "preferíveis a".
( ) Verdadeiro ( ) Falso

preferi~

Resposta: (verdadeiro)
O Nota da autora: Questão de regência e crase.
Analisemos:
1)

Frente a frente: não se usa crase entre pala~
vras repetidas que possuam função de adjunto

Regência

oo>

adverbial. PERIGO: se se tratar de complemento
verbaL haverá crase. Exemplo: Prefere a guerra
(OD) à guerra (OI);
2)

Frente a frente A alguém= regência correta;

3)

Peço licença PARA= regéncia correta;

4)

Dirigir saudação A alguém= regência correta;

5)

Saudação à moça =
correta;

s1~udação AO

moço: crase

'

6)

Sentada à direita= crase correta: locução adverbial com palavra feminina;

7)

A cuja família vou recorrer = vou recorrer A
alguém: a cuja família;

8)

Chegar A algo= a decisão a que chegar.

144. (fEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

Preencha as lacunas com o(s), a(s}, lo(s), la(s) no(s)
na(s) ou lhe(s) de acordo com a regência do verbo:
(1) Se Bernardo quiser, eu __ substituo na comis-

são de bens patrimoniais.

2.11 FUNCAB
145. (FUNCAB - Engenharia Civil - SUPEL/RO
2016} A gramática da língua portuguesa diz que
Regência é a parte da Gramática que estuda a relação entre dois termos, verificando se um termo
serve de complemento ao outro.
(A BAURRE, Maria Luiza & PONTARA, Marcela.
Gramática- Texto: Análise e Construção de Sentido.
São Paulo, Moderna, 2007.)

A alternativa que contém exemplo de frase, formada a partir de ide ias do texto, em que a regência
atende corretamente a esse conceito é:
A) O narrador tornou as ideias acessíveis com as de
todos.

8) Todos agiram de modo desfavorável com a situaçào.
C) O narrador sentiu compaixão

a ele.

D} Alguns passantes preferiam não olhar a tomar
alguma iniciativa.
E)

O comissário de plantão tinha certeza que não
era o responsável pelo fato.

(2) Estimados Paulo e Júlia, tenho o prazer de infor-

mar ___ que pretendo retornar nos próximos
dias.
(3} D. Mercedes, se a minha presença_incomoda,

eu vou embora já.
(4) Se vocês encontrarem D. Lígia e

a Ester, avisem

___ de que a reunião será amanhã.
As formas pronominais que preenchem corretamente as lacunas, de cima para baixo, são:
(A) o

Alternativa "a"- acessíveis a de todos.
Alternativa "b" - desfavorável a algo (à situação).
Alternativa "c" - compaixão de (ou para com,
ou por).
Alternativa "e"- certeza de que.

(8) lhes
{C)

Alternativa correta: letra "d"- Preferiam algo
(não olhar) a algo (a tomar alguma iniciativa}.

a

2.12 FUNDATEC

(D) nas

( ) Verdadeiro ( ) Falso
Trecho para a questão.
Resposta: (verdadeiro)
O Nota da autora: questão de regência e
emprego dos pronomes pessoais.
Alternativa "a"- substituo alguém= VTD: substitui-o;
Alternativa "b" - informar algo a alguém
VTDI: informar-lhe (0.1) que... (O.D.)
Alternativa "c" -incomoda alguém = VTD: a
incomoda.
Alternativa "d"- avisem alguém de algo: VTDI:
avisem-nas (0.0.) de que ... (0.1.).

~>

~

Qual a situação política ...
..... se defrontava Jango com a retomada do regime presidencialista, com o fim do parlamentarismo em 1963? O fundamental é que a polftica de compromisso se tomava
cada vez mais difícil. De cada extremo do espectro,
grupos radicais insistiam em soluções antidemocráticos, compartilhando a crença de que cada um estava
em condições de ganhar mais com o desmoronamento da democracia.
À direito, o grupo mais importante era o dos antigetu/istas trodicioncús. Chocados pela súbito renúncia de Jânio em 1961, mas impossibilitados de impedir a posse de Jango, caíram num desespero que /em-
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brava seu mal-estar após a eleição de Juscelino em
1955. Estavam, no entanto, melhor organizados e
mais decididos. As manobras populistas de Jango, em
1962, para obter a antecipação do plebiscito sobre o
regime de governo ................. de que estavam tratando
com o mesmo Jango ........ renúncia os coronéis forçaram em 1954. Em p 1incípios de 1962, começaram a
conspirar para derrubilro presidente. Entre seus /[deres
militares estavam o marechal Odílio Denys e o almirante Silvio Heck, ex-ministros de Jânio. O principal
chefe civil era Júlio de Mesquita Filho, proprietário do
influente jornal O Estado de 5. Paulo.(... )

•.
•

Eliminada O.

1. O relativo refere-se à "renúncia" (termo poste-

rio r);
2. Ordem direta: os coronéis forçaram à renúncia.
Não foi exigida preposição, por se tratar de objeto
direto;

3. Sem preposição: estavam tratando com o
mesmo Jango cuja renúncia os coronéis forçaram .
Eliminada E.

Trechos para a questão.

146. (Fundatec- Procurador do Estado-RSf2015)

.) O trem ainda apitava tremulamente, como se
estivesse chorando. Mas quem, enternecido, chorava
de verdade era Rodrigo. As lágrimas lhe escorriam pelo
rosto, o que a poeira dava uma cor de tijolo. (.. .)

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas.
A) que- convencera-os- a cuja

Observou, contrariado, que tinha os olhos injetados, o que lhe dava um ar de bêbedo ou libertino. Não
queria logo de chegada causar má impressão aos que
o esperavam. (.. .)

com que- convenceram-nos- cuja

C) que- convenceram-nos- cuja
0) com que- convencera-os- cuja

E)

Lá embaixo, no fundo dum barranco, corria o
riacho, o cuja beira uma cabocla batia roupa numa
tábua, com o vestido arregaçado acima dos joelhos.
Em todas as caras Rodrigo vislumbrava algo de terroso e doentio, uma lividez encardida que a luz meridiana tomava ainda mais acentuada. "Quanta miséria!'; murmurou desolado.

com que- convenceram-nos- a cuja

Alternativa correta: letra "b"
O Nota da autora: Questão de pronome e
regência.
Sigamos o passo a passo para evitar erro:
1.

Ver qual a qual termo o pronome relativo se
refere;

2.

Colocar a oração na ordem direta (iniciando com
o sujeito);

3.

Ver se o verbo ou o nome pede preposição.

-Qual a situação política ........................
defrontava Jango ...

se

Adaptado de: Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento,
Parte!/: o Retrato, vol. I. 3° ed. São Paulo: Companhia
das Letras, 2004. p.92-93.
147. {Fundatec- Procurador do Estado- RS/2015)
Considere as seguintes afirmações, relativas a propostas de alteração no texto:
L

A substituição de dava por cobria com não exigiria qualquer outra alteração no mesmo período.

11.

A substituição de o que pelo pronome que exigiria a alteração do pronome lhe para lhes no
mesmo período.

1. O relativo retoma #situação política#;

2. Ordem direta: Jango se defrontava com a situação política;
3. Com a preposição: Qual a situação política

com que se defrontava Jango.
Eliminadas A e C.
-o regime de governo.
tratando com o mesmo Jango

• Duda Nogueira

- estavam tratando com o mesmo Jango .
renúncia os coronéis forçaram ...

Adaptado de: Thomas Skidmore, "O Espectro Político e os Extremistas•; in Brasil: de Getúlio a Castelo,
4" ed., trad. coord. por f. T. Dantas, p.273-279. Rio de
Janeiro: ?aze Terra, 1975.

8)

Port~1guesa

111. A substítuiçáo de a cuja beira por à beira do
qual náo exigiria qualquer outra alteração no
mesmo período.

de que estavam

Convenceram alguém de algo = objeto direto
assume a forma ffos"; o verbo termina em "m", acrescenta-se "n": convenceram-nos.

Quais afirmações são corretas?
A) Apenas I.
8)

Apenas J!.

C) Apenas !11.
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D} Apenas I e 11.

E) Apenas li e 111.

Alternativa correta: letra "c"
O Nota da autora: Questão de regência, pronome e concordância.
Errado. As lágrimas lhe escorriam pelo rosto, a
que a poeira dava uma cor de tijolo"" o pronome
relativo "que" retoma "as lágrimas"; na ordem
direta: a poeira dava uma cor de tijolo às lágrimas; a preposição "a" foi exigida: a que. Substituindo o verbo: As lágrimas lhe escorriam pelo
rosto, que a poeira cobria com uma cor de tijolo
=a poeira cobria com cor de tijolo as lágrimas: a
preposição "a" deve ser suprimida. Eliminadas A

e D;
11.

Errado. O que = pronome demonstrativo (o} +
pronome relativo (que) e retoma a ideia anterior (Observou, contrariado, que tinha os olhos
injetados). O pronome lhe é objeto indireto do
verbo "dar" - dava algo a alguém - e não deve
ser p!urallzado em hipótese alguma. Eliminadas
BeE;

lll. Certo. ...corria o riacho, a cuja beira uma cabocla batia roupa numa tábua"" uma cabocla batia
roupa numa tábua à beira: a cuja.
Substituindo: corria o riacho, à beira do qual
uma cabocla batia roupa numa tábua = uma
cabocla batia roupa numa tábua à beira do riacho= à beira do qual. O pronome relativo passa
a retomar "riacho" e não "beira", como na primeira bpção.

Q!JESTÕES DIFÍCEIS
1. ESAF
Leia os comentários de cada item e trabalhe com
as dicas. Não é preciso decorar, apenas substituir os
termos. Atente-se, também, ao pronome relativo
{regência).

Texto para a questão.

A ideia é que todos que queiram participar direcionem parte do valor devido ao Fundo Municipal
dos Direitos da Infância e Adolescência (FMOCA) e
assim participem da Campanha. A doação, estabelecida pela Lei n. 8.069/90, ê simPles, não traz ônus
a quem colabora e os valores doados são abatidos
do imposto de renda devido. O valor destinado Q.Q
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e doAdolescente, respeitados os limites legais, é integral·
mente deduzido do IR devido na declaração anual
ou acrescido ao IR a restituir. Quem quiser contribuir deve procurar um escritório de contabilidade e
solicitar que seu imposto de renda seja destinado ao
FMDCA de Chapadão do Sul.
A doação pode ser dirigida a um projeto de escolha do doador, desde que esteja inscrito no C.'ADCA
- Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente, que aoalisará e aprovará o repasse do
recurso e posteriormente fiscalizará sua execução.

(Adaptado de: <http:l/www.ocorreionews.

com.br>. Acesso em: 19 mar. 2014.)
148. (ESAF- Auditor~Fiscal- RFB/2014) Assinale
a opção correta a respeito da justificativa para o
uso da preposição a nas relações de regência no
texto.

(A) Em "ao Fundo Municipal ..", é exigida pelo termo
#devido#.
(8) Em "a quem# introduz um complemento do
verbo trazer.
(C) Em "ao Fundo Municipal ..", é exigida pelo termo
#valor".
(D) Em "ao IR", introduz um paralelo entre os complementos de "declaração anual".
(E) Em "a um projeto", introduz um complemento
para o substantivo "doação".

Alternativa correta: letra "b" - Não traz algo
{ônus: O.D.) a alguém (a quem: 0.1.). O verbo trazer é
transitivo direto e indireto.
Alternativa "a"- É objeto direto do verbo direcionar (algo a algo).
-Alternativa "c" - A preposição é exigida pelo
adjetivo destinado (a algo).
Alternativa "d"- Acrescido a algo (ao IR).

A prefeitura municipal, através da Secretaria de Assistência Social, promove a Campanha
Imposto de Renda Solidário, projeto cujo objetivo
é, através de doação do imposto de renda devido,
ajudar a financiar projetos de defesa e promoção
dos direitos de crianças e adolescentes de Chapadão do Sul.

Alternativa "e" - ... pode ser dirigida a algo {a
um projeto}.
Leia os comentários de cada item e trabalhe com
as dicas. Não é preciso decorar, apenas substituir os
termos. Atente-se, também, ao pronome relativo
(regência).
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Texto para a questão.

Alternativa "e"- ... pode ser dirigida a algo (a
um projeto).

A prefeitura municipal, através da Secretaria de

Assistência Social, promove a Campanha Imposto de
Renda Solidário, projeto cujo objetivo é, através de
doação do imposto de renda devido, ajudar a financiar projetos de defesa e promoção dos direitos de
crianças e adolescentes de Chapadão do Sul.

A ideia é que todos que queiram participar direcionem parte do valor devido ao Fundo Municipal dos
Direitos da lnfrJncia e Adolescência (FMDCA) e assim
participem da Campanha. A doação, estabelecida
pela Lei n. 8.069/90, é simples, não traz ónus a quem
colabora e os valores doados são abatidos do imposto
de renda devido. O valor destinado ao Fundo MunicieEJ. dos Direitos da Criança e do Adolescente, respeitados os limites legais, é integralmente deduzido do IR
devida na declaração anual ou acrescido ao IR a restituir. Quem quiser contribuir deve procurar um escritório de contabilidade e solicitar que seu imposto de
renda seja destinado ao FMDCA de Chapadão do Sul.
A doação pode ser dirigida a um pro;eto de escofha do doador, desde que esteja inscrito no CMDCA
- Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente, que analisará e aprovará o repasse do
recurso e posteriormente fiscalizará sua execução.

------------150. {ESAF- PECFAZ/2013) Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto.

O presidente do Federal Reserve (o banco central americano), Ben Bernanke, anunciou que até o
fina! do ano que vem serão retirados os estímulos
monetários que ajudaram _1 _ reequilibrar o sistema financeiro e_ 2 _ impulsionar_ 3 _ economia dos EUA. Uma parte do mercado financeiro
jó especulava que_ 4 _ eliminação dos estímulos
começaria este mês, mas Bernanke disse que o início desse processo ocorreró logo que condições da
economia americana assim o permitirem, provavelmente até dezembro. A recuperação econõmica
dos Estados Unidos vem agitando os mercados pelo
mundo todo, com valorização do dólar em relação
_ 5 _ demais moedas e flutuações expressivas nos
preços dos títulos mais negociados,_ 6 _ começar
pelos papéis emitidos pelo próprio Tesouro dos Estados Unidos.
(O Globo, 21/6/2013, com adaptações).

(Adaptado de: <http://www.ocorreionews.

com.br>. Acesso em; 19 mar. 2014.)
149. (ESAF- Auditor-Fiscal- RFB/2014) Assinale a
opção correta a respeito da justificativa para o uso
da preposição a nas relações de regência no texto.
(A) Em "ao Fundo Municipal ..", é exigida pelo termo
"devido".
(B) Em "a quem" introduz um complemento do
verbo trazer.

(C) Em "ao Fundo Municipal ..", é exigida pelo termo
"valor".

Alternativa correta: letra "c."

O Nota da autora: Questão de regência e crase
(mais questões comentadas no próximo a seguir).
Trabalhando por eliminação para ganhar tempo:

(D) Em "ao IR", introduz um paralelo entre os complementos de "declaração anual".

1. ajudaram a reequilibrar ou ajudaram para. Eliminadas alternativas b e e.

(E) Em "a um projeto", introduz um complemento
para 'o substantivo "doação".

2. houve paralelismo sintático: ajudaram --* a
reequilibrar; ajudaram --* a impulsionar. Outra
opção: ajudaram --* para reequi!ibrar; ajudaram
-4 para impulsionar.

Alternativa correta: letra "b" - Não traz algo
(ônus: O.D.) a alguém (a quem: 0.1.). O verbo trazer é
transitivo direto e indireto.

3. impulsionar a economia: impulsionar é verbo
transitivo direto = impulsiona algo. Eliminada
a porque não cabe o artigo indefinido, já que
especifica; eliminada, também, a alternativa d
por não caber a preposição com. Resposta já
encontrada.

Alternativa "a"- É objeto direto do verbo direcionar (algo a algo).

Alternativa "c" - A preposição é exigida pelo
adjetivo destinado (a algo).
Alternativa "d"- ~a algo (ao IR).

4. especulava que a eliminaçãt• dos estímulos
começaria: se possui função de sujeito, não pode
haver crase.

Regência
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S. em relação às demais moedas: substitua por
palavra masculina da mesma classe gramática,
se resultar em ao, haverá crase: em relação aos
demais contextos.

pública advinha da exploração, pelo Estado, de bens
de seu patrimônio, tendo o imposto um caráter excepcionaL A fase regaliana caracteriza-se pela cobrança
de determinada5 contribuições (regalias) de tercei·
ros, oara que estes explorem determinados serviços,
como o pedágio cobrado pela passagem em pontes
ou estradas reais. No estágio denominado tributório,
o Estado passou a obter seus recursos mediante a coação dos individuas ao pagamento de tributos~
se tornaram a principal fonte de receita. Aúltima fase
é a social, em que a entidade estatal usa o tributo também com uma finalidade extrafisca/.

6. A começar: não há crase antes de verbo.
151. (ESAF - PECFAZ/2013) Assinale a opção que
preenche corretamente as lacunas lo texto a seguir.

Salvo uma improvóvel grande decepção 1_ economia americana, nos próximos anos haverd um enxugamento do capital farto~ 2 _ círculação _ 3 _ mundo.
O Brasil estó mais preparado _ 4 _ no pas5ado para
enfrentar a turbulência: tem US$ 375 bilhões_ 5 _ reservas, e a dívida_ 6 _ dólar do governo foi eliminada,
entre outros fatores.
(Folha de S. Paulo, 21/6!2013).
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(Adaptado de Lucas Clemente de Brito Pereira.
htto:/jjus.com.br/revistaltexto/10256/nocoes-gerai5-0·
cerca-das-financas-publicas, acesso em 2611120 13)
152. {ESAF - Analista de Finanças e Controle STN/2012) Nas relações sintático-semânticas entre

as estruturas linguisticas do texto foi inserida uma
preposição que não permite retomar a função do
termo referido e, por isso, provoca erro gramatical e
incoerência textual. Assinale-a.
(A) "QQI que

as receitas".

(B) "§11 que a

obtenção".

{C) ".QM2 que

estes explorem".

(O)

"de que se tornaram".

(E) "ill:!l que a entidade".

Alternativa correta: letra "d" - Vamos, mais

uma vez, trabalhar por eliminação.
1. gr.ande decepção com economia americana:

se há decepção, há decepção com algo. Encontrada a resposta!
2. capital farto em circulação: farto em algo.

Alternativa correta: letra "d" - O pronome
relativo que está retomando o termo tributos. Ordem
direta: Tributos tornam-se a principal fonte de
receita. Por ser sujeito, não admite preposição.

Para facilitar, à ordem direta de todas as frases:

3. circulação pelo mundo: circulação por algum
lugar.

Alternativa "a"- as receitas públicas passaram
por cinco fases: por que ou pelas quais.

4. O Brasil está mais preparado que no passado:
comparação.

Alternativa "b" - a obtenção de tais receitas
ocorria no estágio parasitário: em que ou no qual.

5. tem US$ 375 bilhões em reservas.

Alternativa "c"- Para que está indicando finalidade, portanto a preposição é obrigatória.

6. a dívida em dólar do governo.

Alternativa "e" - a entidade estatal usa o tri·
buto na última fase socíal: em que ou na qual.
Texto para a próxima questão.
153. (ESAF- Analista Tributário da Receita Fede-

Luiz Emygdio Franco da Rosa Júnior traz-nos
cinco fases oor que as receitas públicas passaram em
sua evolução histórica. No mundo antigo, houve o
estdgio paras/tório, em que a obtencão de tais receitas ocorria através de extorsão, pilhagem, saque e
exploração do povo vencido. Na Idade Medieval, predominou a fase dominial, segundo a qual a receita

ral do Brasil/2009) Assinale a opção em que o
trecho do texto de Emir Sader (A nova toupeira: os
caminhos da esquerda latino-americana) foi transcrito com correção gramaticaL

(A) Atualmente, as alternativas de contraposição a
hegemonia enfrentam os dois pilares centrais
do sistema dominante: o modelo neoliberal e a
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hegemonia imperial estadunidense. É no cOnfronto com aqueles que se tem de medir o pro-

cesso de construção de "outro mundo possível",
para se analisar seus avanços, revezes, obstáculos e perspectivas.
{8) De certa maneira, pode-se resumir os eixos

•.
•

....

que articulam o poder at,iJa! no mundo à partir
de três grandes monopó!!os: o das armas, o do
dinheiro e o da palavra. O primeiro reflete a polí-

tica de militarização dos conflitos, em que os
Estados Unidos acreditam dispor de superioridade inquestionável.

(C) A região tem-se mostrado refratária a política de
guerra infinita promovida pelos Estados Unidos.
!nternam,>nte, a Colômbia, epicentro regional da

política estadunidense, permanece isolada. No
entanto, em seu conjunto, a América Latina produziu espaços de autonomia relativa no tocante
a hegemonia econômica e política dos Estados
Unidos, o que a torna o elo mais frágil da cadeia
neoliberal no século XXI.
{D) O terceiro trata-se do monopólio da mídia
privada no processo ~ profundamente seletivo e antidemocrático - de formação da opinião pública. Palco inicial da implantação do
modelo neoliberal e sua vítima privilegiada,
a América Latina passa por uma espécie de
ressaca do neoliberalismo, com governos que
rompem com o modelo e com outros que
buscam readequações que lhe permitam não
sucumbir com ele.
{E} O segundo retrata a política neoliberal de mercantilização de todas as relações sociais e dos
recursos naturais, que tem buscado produzir um
mundo em que tudo tem preço, tudo se vende,
tudo se compra e cuja utopia são os grandes centros de compras.

O Nota da autora: Questão de crase, regéncia
e concordância.
Alternativa "e": correta~ Sujeitos sublinhados
e verbos em negrito: O segundo retrata a política
neo!iberal de mercantilizaçáo de todas as relações
sociais e dos recursos naturais, que tem buscado
produzir um mundo em que tudo tem preço, tudo
se vende, tudo se compra e cuja utopia são os grandes centros de compras.

Que retoma a política neoliberal. Perceba que no
último caso, o sujeito do verbo ser é utopia, mas a
concordância deve ser com o predicativo do sujeito
plural, pois se trata do verbo ser. Como ocorre em: A
vida são alegrias.
Erros:
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Alternativa "a" -as alternativas de contraposição
- há contraposição a algo. Para facilitar, substitua a palavra feminina por uma masculina
qualquer que pertença à mesma classe gramatical
(no caso, substantivo): contraposição ao plano. Se
substituir e resultar na combinação ao (preposição+
artigo), significa que haverá crase.
~hegemonia

Alternativa "b" ~Não se usa o acento indicativo
de crase antes de verbo: a partir.
Alternativa "c" -Faltou crase: A região tem-se
mostrado refratária à política de guerra. Substituindo
por um substantivo masculino: tem-se mostrado
refratária ao governo.
Alternativa "d" -Buscam readequações que
permitam aos governos não sucumbk O pronome
oblíquo átono deve estar no plural: readequações
que lhes permitam.
154. {ESAF ~Técnico da Receita Federal - Area
Tributária e Aduaneira/2005) Assinale a opção que
preenche corretamente as lacunas do texto.
É clara a relação _(7)_~ endividamento e as expecfuturo da economia, tendo o endividamento aumentado de 28,3% para 31,9%- ou seja, 3,6
pontos - o porcentual __ (3)__ se declaram endividados. É o nível de endividamento mais afta desde julho
de 2003 e confirma a avaliação dos analistas ~~(4)_
o motor da recuperação é o crédito, mais
(5)_
renda. Daí o temor dos especialistas da FGV quanto
ao risco de aumento da inadimplência. (O Estado de S.
Paulo, 04/10/2005, Editorial)
tativas~

1
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4
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{E)
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dos quaís d,

'"'

cujo

do que a

pela

do

Alternativa "b": correta- Através de um item,
chega-se à resposta:

4) O motor da recuperação é o crédito da avaliação:
de que.
É clara a relação entre endividamento e as
expectativas quanto ao futuro da economia, tendo
o endividamento aumentado de 28,3% para 31,9%
- ou seja, 3,6 pontos - o percentual dos que se
declaram endividados. É o nível de endividamento
mais alto desde julho de 2003 e confirma a avaliação dos analistas de que o motor da recuperação

Regência

é o crédito, mais do que a renda. Daí o temor dos
especialistas da FGV quanto ao risco de aumento da
inadimplência.
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{A)

IBI 2
{C) 3

155. (ESAF- Secretaria da Receita Federal- Técnico da Receita Federal/2003)
O Tribunal de Contas da União, por meio do (1)
Acórdão (2) no 7.137, de 73 de agosto de 2003, apresentou o resultado de trabalhos de inspeção realizados
junto aos Órgãos Centrais, à (3) Delegacia da Receita
Federal em Brasília e à Delegacia Especial de Instituições Financeiras em São Paulo, tendo por objeto avaliar
o controle exercido pela Superintendéncia da Receita
Federal sobre à (4) rede arrecadadora de receitas federais. Em diversos trechos de seu relatório, aquele Tribunal reconhece os benefícios advindos (5) do Projeto de
Reestruturação do Controle da Rede Arrecadadora de
Receitas Federais - Projeto Nova Rarf. (Adaptado de
www.receita. fazenda.gov.br; 10/09/2003)
{A)l

IBI 2
{C) 3

{0)4

{E) 5

Alternativa "d": correta.

O Nota da autora: Se a junção da preposição
a + artigo a resulta no acento indicativo de crase,
deduzimos que não há crase apôs uma preposição,
pois teríamos: preposição+ preposição+ artigo. Tal
estrutura nãp existe.
O erro é o acento indicativo de crase após a preposição. Substitua: sobre o lugar"" sobre a rede.
Nas alternativas a, b, c e e não há erros.

156. (ESAF- Secretaria da Receita Federal- Técnico da Receita Federal/2003)
A sociedade humana, desde os seus primórdios,
soube desenvolver as dimensões essenciais de sua
atividade prática - e jó por isso o homem pôde (1)
ser definido como tendo sido, desde a sua origem,
um animal técnico, ou seja, uma criatura afeita à
fainas (2) da transformação da natureza. Foi a filosofia
grega, no entanto, e apenas ela, que conseguiu estabelecer aquelas categorias fundamentais para o desdobramento da tecnologia. Não que esse desdobramento
estivesse desde sempre (3) na mira daqueles primeiros
pensadores gregos. Em verdade (4), a ligação entre esse
pensamento das categorias de base e a sua subserviência
ao desenvolvimento da tecnologia só viria a manifestar-se (5) dois milênios mais tarde. (Adaptado de Gerd Bornheim, Fronteiras da Ética, São Paulo: Senac, 2002, p.147).

{0)4
{E) 5

Alternativa "b": correta.

O Nota da autora: Não se usa crase em termo
singular + termo pluraL Se houvesse artigo acompanhando a preposição, obrigatoriamente estaria
no plural, já que o artigo deve concordar com o
substantivo.
Exemplo; Foram a festas "" foram a cinemas. O
mesmo ocorreu no item 2: afeita a fainas.
As alternativas a, c, de e estão corretas.

2.FCC
157. (FCC - TCE/AM - Analista Técnico de Controle Externo/2013)
Na frase Qual seria
essa necessidade s:f..g_qyg trata o verbete?, o elemento
sublinhado deverá ser substituído por...... caso seja
utilizada a forma verbal ...... no lugar de trata.
Preenchem corretamente as lacunas da frase
acima, respectivamente:
(A) de cuja- se ocupa
(8) a que- cuida
(C) com que -

se refere

(0) pela qual - informa
(E) à qual- alude

Alternativa correta: letra "e"- Vamos a todas
as análises:
1. Qual seria a necessidade de que trata o verbete?

1.1 o relativo retoma necessidade;
1.2 ordem direta: o verbete trata da necessidade;
1.3 a preposição de deve estar anteposta ao
pronome relativo.
2. Alternativa E- Qual seria a necessidade a que
alude o verbete?
2.1 o relativo retoma necessidade;
2.2 ordem direta: o verbete alude à necessidade;
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2.3 a preposição a deve estar anteposta ao pronome relativo.
Alternativa "a" - Ocupa-se da necessidade =
da qual ou de que.
Alternativa "b"- Cuida da necessidade = da
qual ou de que.
Alternativa "c" - Refere-se à necessidade =à qual
ou a que.
Alternativa "d" - informa a necessidade (verbo
transitivo direto)= que ou a qual.
158. (FCC -

Agente Fiscal de Rendas/2009)

"aquele monarca distante e invisível cujo poder Cortês
representava". Considerado do ponto de vista estritamente gramatical, o segmento acima mantém a
correção se a forma verbal representava for substituída por
(A)

contestava.

(B) se curvava.
(C) desconfiava.

(0) fazia frente.

(E) se apoiava.

Alternativa '1a": correta
O Nota da autora: A dica é ver a predicação
verbal: representar é transitivo direto, assim como o
verbo contestar (quem constata, constata algo).

Alternativa "b": Curvar~se é transitivo indireto:
a cujo poder Cortês se curvava.
Alternativa "c": Desconfiar é transitivo indireto:
de cujo poder Cortês desconfiava.
Alternativa "d": Fazia frente exige a preposição
a {regência nominal): a cujo poder Cortês fazia frente.
Alternativa "e": Apoiar-se é transitivo indireto: a
cujo poder Cortês se apoiava.

{C) Aludiu de maneira discreta àquele que o havia

contestado, mas reconheceu tanto a pertinência
quanto a importância do discordar, pois a isso,
muitas vezes, devem-se avanços na ciência.
(0) As ações levadas a efeito pelo grupo junto aos

jovens possibilitaram reconhecimento e respeito
de seus direitos, o que lhes mobilizou a dartrans·
parência ao movimento e resultados.
(E) A rapidez das ações é relevante para essa iniciativa, aonde o sucesso depende da interferência imediata, pois, caso uma das atitudes for
adiada, muito, muitas etapas mesmo, se deixariam sem resolver.

Alternativa "c": correta
O Nota da autora: Questão de regência, coesão,
pronome e colocação pronominal.

Na alternativa c não há erro: quem alude, alude
a algo. O perigo é achar que o pronome isso seja o
sujeito de devem~se, mas não é. O sujeito é o substantivo plural avanços.
Correções:
Alternativa "a": Na comparação que os artistas
fizeram entre as duas peças foi possível perceber
que materiais distintos exigem a mesma dedicação,
ainda que especificidades sejam atendidas de outra
maneira. {possível perceber na comparação.)
Alternativa "b": O talentoso pintor, aos 13 de
idade, partilhou do trabalho do mestre por 7 anos,
experiência que rendeu conhecimento de recursos expressivos que dispôs em produções posteriores. (partilha de algo.)
Alternativa "d": As ações levadas a efeito
pelo grupo junto aos jovens possibilitaram reconhecimento e respeito de seus direitos, o que os
mobilizou a dar transparência ao movimento e
resultados. (mobilizar é transitivo direto.}

159. (FCC - Agente Fiscal de Rendas/2009) Está
clara e em total conformidade com o padrão culto
escrito a seguinte redação:

Alternativa "eh: A rapidez das ações é relevante para essa iniciativa, cujo sucesso depende
da interferência imediata, pois, caso uma das atitudes seja adiada muito, muitas etapas deixar-se~iam sem resolver.

(A) A comparação que os artistas fizeram entre as
duas peças foi possível perceber que materiais
distintos exigem a mesma dedicação, ainda
que especificidades sejam atendidas de outra
maneira.

Observações: o sucesso da iniciativa depende;
verbo no presente do subjuntivo, pois indica
dúvida-, o final estava incoerente, além de haver
verbo no futuro do pretérito do indicativo exigindo mesóclise {pronome no meio do verbo).
seja~

(8} O talentoso pintor, aos 13 de idade, partilhou com

o trabalho do mestre por 7 anos, experiência que
rendeu conhecimento de recursos expressivos
que dispôs em produções posteriores.

160. (FCC - Agente Fiscal de Rendas - Nível 1 2006) A frase em que a regência está totalmente de
acordo com o padrão culto é:

Regência

(A) Foram informados que esboços da inóspita
região circundada com imensas pedras podiam
ser consultados.
(B) Havia registro de uma insatisfação em que os
insurretos às atitudes arbitrárias de um navegante foram impedidos de lhe inquirir.

IC) Esperavam encontrar todos os docume:;1tos que
os estudiosos se apoiaram para descrevl"'r a viagem de Colombo.
(0) Estavam cientes de que teriam muito a fazer para

conseguir os registros de que dependiam.

à coerção que marinheiros mais experientes faziam contra os mais
novos que trabalhassem mais arduamente.

(E) Encontraram-se referências

677

Alternativa "a" que aflige o filósofo "" verbo
transitivo direto.
Alternativa "b" que disserta o filósofo= verbo
transitivo direto.
Alternativa "c" a que se refere o filósofo= refere-se a algo.
Alternativa "e" que investiga o filósofo= verbo
transitivo direto.
162. (AFR/SP -Agente Fiscal de Rendas - Nível
1 - 2002) Assinale a alternativa em que a regência
verbal está correta:
{A} Ele é um homem de cujo olhar triste não me

esqueço.
(B) Não discordou com a esposa, pois ela tinha

razão.

Alternativa "d": correta - Quem está ciente,
está ciente de algo. Quem depende, depende de
algo. Como há pronome relativo na última oração,
a preposição deve vir anteposta: os registros de que
dependiam.

(C) Trata-se de um político a cujo nome não me

recordo.
(O) Ele se referiu sobre o filme de forma indelicada.

(E) Esse direito não assiste em trabalhadores rurais.

Correções:
Alternativa "a": Foram informados de que
esboços da inóspita região circundada de imensas
pedras podiam ser consultados.
Alternativa "b": Havia registro de uma insatisfação de que os insurretos às atitudes arbitrárias de um
navegante foram impedidos de o inquirir.
Alternativa "c": Esperavam encontrar todos os
documentos a que os estudiosos se apoiaram para
descrever a viagem de Colombo.
Alternativa "e": Encontraram-se referências da
coerção que marinheiros mais experientes faziam
contra os mais novos que trabalhassem mais arduamente.

Alternativa "a": correta
O Nota da autora: Coloque na ordem direta (iniciando com o sujeito); Eu não me esqueço do olhar
triste do homem.
Correções:
Alternativa "b": Não discordou da esposa, pois
ela tinha razão =quem discorda, discorda de alguém.
Alternativa "c": Trata-se de um político de cujo
nome não me recordo= quem não se recorda, não se
recorda de algo.
Alternativa ud": Ele se referiu ao filme de forma
indelicada= quem se refere, refere-se a algo.

161. (FCC -Agente Fiscal de Rendas - Nível 1 2006) Nessa compulsório liberdade, de que falo o
filósofo( ... ) Numa nova redação da frase acima, mantém-se corretamente a expressão sublinhada caso se
substitua fala o filósofo por

Alternativa "e": Esse direito não assiste a trabalhadores rurais::::; se assiste, assiste a alguém.

(A) aflige o filósofo.

3.1. CURIOSIDADE

3.CETRO

(B) disserta o filósofo.
(C) se refere o filósofo.
(0) cuida o filósofo.
(E) investiga o f.ilósofo.

Alternativa "d": correta - Quem cuida, cuida
de algo: Nessa compulsório liberdade, de que cuida o
filósofo (...).

163. (Cetro- Auditor Fiscal Tributário Municipal
- Campinas/SP) Em relação à regência nominal, assinale a alternativa incorreta.
(A) Ele enviará anexos ao contrato os recibos.
(B) A entrada de funcionários não autorizados
naquele setor era proibida.
{C) Com o dinheiro que ganhou na loteria, Natália
poderá comprar bastantes presentes.
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(O) Não há recursos suficiente para a construção de

S.IC

um novo projeto.
(E) O economista e sua esposa eram muito famosos.

•.•
•.,

,.

Alternativa correta: letra "d" - Em primeiro
lugar, é preciso salientar que no enun~_iado deveria
ser pedido CONCOROÁNC!A NOMINAL e não regên~
cia nominal, mas vamos à questão.

Erro: não há recursos suficientes: o adjetivo
deve concordar com o substantivo .
Alternativa "a" - anexos concorda com reci-

165. {IC - TCM/GO - Auditor de Controle
Externo/2012) Assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas das frases a seguir:

L O filme "O Artista" agradou
Hollywood.

todos em

!L Este é um filme ..... a associação dos atores
americanos reconheceu.
111. O produtor Thomas langmann bancou as
filmagens na própria Hollywood, ... os atores
moraram durante a filmagem.

bos.

Alternativa "b"- A entrada era proibida. Outra
opção: entrada é proibido.= sem artigo: predicativo

no masculino.
Alternativa

(A) ao, qual, em que

IBI a, quem, onde
(C) a, a quem, em que

"c"- Bastantes, nesse caso, é adje-

tivo e deve concordar com o substantivo plural pre-

sentes.

Alternativa "e"- Sujeito composto (substantivo
masculino+ substantivo feminino): adjetivo no masculino plural= famosos.

(DI a, ao qual, onde
(E) quem, a quem, quando

Alternativa correta: letra "d"

O Nota da autora: Trabalhe por eliminação para
ganhar tempo.

4.CESPE

1. Agradar é transitivo indireto: a alguém = a
todos. Eliminadas E e A (não cabe o artigo definido masculino o antes de pronome indefinido

Trecho para julgar o item.

todos.
(... ) Contemporaneamente, para o alcance de
resultados de desenvolvimento nacional, exige-se dessa lideranca não apenas o enfrentamento de
desafios de gestão, como a busca da eficiência na execução dos projetos e das atividades governamentais,
no conhecido lema de "fazer mais com menos~ mas
também o desafio de Yazer melhor" (com mais qualidade), como se espera, por exemplo, nos serviços
públicos de educação e saúde prestados população.

2. O pronome relativo retoma filme; na ordem
direta, temos: a associação dos atores americanos reconheceu ao filme. Opa! O verbo reconhecer não é transitivo direto? No contexto, possui
sentido de dar valor ou reconhecimento de algo,
por isso precisamos da preposição (e por eliminação também): a que ou a qual. Eliminadas B e
C (por não se tratar de pessoa, não cabe quem).
Encontramos a resposta.

Internet: <httpJ!aquaríus.mcti.gov.br> (com adaptações).

3. O relativo retoma Hoffywood; os atores moraram em Hollywood (lugar): onde.

a

164- {CESPE/UnB - TCU - Auditor Federal de
Controle Externo/2013) O emprego da preposição em "dessa liderança" justifica-se pela regência
do verbo exigir.

( ) Certo ( ) Errado

Certo - Exige-se de alguém não apenas o
enfrentamento. A estrutura vale ser comentada por
se tratar de verbo transitivo direto e indireto seguido
de SE (pronome apassivador).

A oração está na voz passiva sintétlca, transpondo para a analítica, teremos: não apenas o
enfrentàmento é exigido por alguém.

6.PUC
166. {PUC/PR- TCE/MS- Auditor/2013) Indique a
alternativa em que o segmento textual está seguindo
a norma padrão da língua portuguesa.

(A) Sem dúvida, esta acusação é uma das tantas
coisas absurdas que sou obrigado a me defender.
(8) Esta é a escola que os pais confiam, por isso não
será fácil encontrar vagas para matricular alunos novos.
(C) São escassos os recursos de que os municípios

dispõem para a resolução dos problemas de

Regência
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mobilldade urbana, por isso aguardam a verba
prometida pelo governo federaL
(D) Os times devem obedecer o novo regulamento
do campeonato, aprovado mesmo sem o consenso dos participantes do processo de sua elaboração.
(E) Os trabalhadores da construção civil declaram
greve. Eles aspiram melhores salários.

Alternativa correta: letra "c"
O Nota da autora: Siga o passo a passo abaixo
para facilitar.
1. O pronome

relativo~

retoma recursos;

2. Ordem direta com os termos pospostos ao
relativo (até surgir a palavra retomada pelo
relativo): os municípios dispõem de recursos
para a resolução dos problemas de mobilídade
urbana;
3. Se a preposição de é exigida pelo verbo, deve
vir anteposta ao relativo. Opções: de que ou dos

quais.
Alternativa "a"- Sou obrigado a me defender
de tantas coisas absurdas: de que sou obrigado ou
das quais sou obrigado a me defender.
Alternativa "b"- Os pais confiam na escola: em
que os pais confiam ou na qual os pais confiam.

DICAS
1. REGÊNCIA VERBAL
Lista dos verbos mais pedidos:

1) Assistir:
._

pertencer: V.T.L (A)- O direito de informar assistia ao chefe .

._

ver: V.T.L (A)- Assistimos ao concerto .

._

cuidar: V.T.D.- O médico assistiu o paciente.

2) Visar:

._

mirar: V.T.D.- O caçador visou o coelho.

•

passar visto: V.T.D.- O gerente visou o cheque.

._

almejar: V.T.I. (A)- Ele visa ao cargo.

3) Querer:

._

desejar: V.T.D.- Quero você.

._

estimar: V.T.I. (A)- Quero aos meus amigos.

4)

Aspirar:

•
•

inspirar: V.T.D.- Aspiramos seu perfume.
almejar: V.T.I. (A)- Aspiramos à aprovação.

5)

Esquecer e lembrar: V.T.D.:

•

Esqueci seu nome.

._

Lembrei seu nome.

6)

Esquecer~se

._

Esqueci- me do seu nome.

._

Lembrei- me do seu nome

e

lembrar~se: V.T.J.

(de):

Alternativa "d" - Devem obedecer ao novo
regulamento: a que ou aos quais.

2. REGtNCIA NOMINAL

Alternativa "e"- Aspiram a melhores salários:
a que ou aos quais.

Normalmente pedida como acento indicativo de
crase.

Crase

Crase nada mais é que regência. Evitando
erros, trabalhemos com o umacete" de substituição e, claro, relembrando algumas regras importantes.

Q!JESTÕES FÁCEIS
l.VUNESP
01. (TJ SP- 2014) _______ quebra do compromisso entre Hong Kong e China, que atinge ______ _
eleições marcadas para 2017, seguiram-se manifestações, pois, com o controle da cidade, haveria
ameaça _______ garantia de plenas liberdades.
As lacunas devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:
(A)À •. as .. à

(B)A ... as

à

(C} A .. às

à

As lacunas da tlrinha devem ser preenchidas,
correta e respectivamente, com:

(AI à ... a ... à ... à
(B) a ... à ... à ... a

{O)À .. às ... à

(C)

(E)A ... às ... a

(DI
(E)

Alternativa correta: letra "a" - Questão perígosa! Há inversão.

- Ordem direta: Seguiram-se manifestações à
quebra do compromisso. Eliminadas B, C e E.
- atinge as eleições. Substituindo por palavra
masculina não resulta em ao = ;;tinge os políticos.
EHminad;; O e encontramos a reposta.
- haveria ameaç;; a algo = à garantia. Substituinçlo: haveri.a ;;meaça ao poder. Resultou em AO=
crase.

02. {VUNESP - Agente Penitenciário - ES/2013)
Leia a tirinha para responder à questão.

' .. '. .à. ·'
' ...... aà ...... àa ...... aà
'

i

l
!

.

[,.·

Alternativa correta: letra "c" - Por eliminação
e substituição:
Daqui a alguns dias= tempo futuro e não admite
crase por ser apenas uma preposição. Eliminada
a.
Começar a ir= além de ser apenas uma preposição (sem junção de artigo), não se usa crase
antes de verbo. Eliminadas b e d.
Ir à escola = substituindo por um substantivo
masculino, resulta em ao, assim sendo, há crase:
ir ao cinema.
Aprender a ler= não se usa crase antes de verbo.
Eliminada e.

_,

i

•••
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03. {VUNESP- Agente Penitenciário- SP/2013) 0
acento indicativo de crase está corretamente empre~
gado em:

I>

Não nos sujeitamos ao corrupto"" à corrupção.
Eliminadas alternativas b e e.

I>

cederemos espaço a nenhum "" a nenhuma.
Não há crase antes de pronome indefinido e não
resultou em ao. Eliminadas a e d. Chegamos à
resposta sem preenchermos o terceiro espaço.
Perfeito, não é?

I>

proponha a prejudicar "" não há crase antes de
verbo.

(A) Tendências agressivas começam à ser relaciona-

das com as dificuldades para lidar com as frustrações de seus desejos.
(6) A agressividade impulsiva deve-se à

pertu~ba

ções nos mecanismos biológicos de controle
emocional.

(C) A violência urbana é comparada à uma enfermidade.
(D) Condições de risco aliadas à exemplo de impunidade alimentam a violência crescente nas cidades.
(E) Um ambiente desfavorável à formação da perso-

nalidade atinge os mais vulneráveis.

Alternativa correta: letra "e" - Substituindo:
desfavorável à formação = desfavorável ao problema. Resultou em ao= crase.

Alternativa "a" - Não se usa crase antes de
verbo.
Alternativa "b"- Não se usa crase em singular
+ plural, pois indica que existe apenas uma preposi~
ção: a {singular)+ perturbações (plural).
Alternativa "c" - Não se usa crase antes de
artigo indefinido.
Alternativa "d"- Não se usa crase antes de palavra masculina (a não ser que indique à moda de, ao
estilo de).

05. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2012)
No Brasil, as discussões sobre drogas parecem limitar-se ____ aspectos Jurídicos ou policiais. É como
se suas únicas consequéncias estivessem em /ega/ismos, tecnicalidades e estatísticas criminais. Raro ler
_____ respeito envolvendo questões de saúde pública
como programas de esclarecimento e prevenção, de
tratamento para dependentes e de reintegração desses
vida. Quantos de nós sabemos o nome de
um médico ou clínica _____ quem tentar encaminhar
um drogado da nossa própria família? (Ruy Castro, Da
nossa próprio família. Folha de S.Pau/o, 77.09.2012.
Adaptado}

As lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:
(A) aos/à/a/a

(8) aos/a/à/a
(C) a/a/a/a

(D) a/a/à/à
(E)

04. {Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário - TJ
- SP/2013) Assinale a alternativa que completa as
lacunas do trecho a seguir, empregando o sinal indicativo de crase de acordo com a norma-padrão. "Não
nos sujeitamos ____ corrupção; tampouco cederemos espaço --~ nenhuma ação que se proponha
___ prejudicar nossas instituições".
(A)

à/à/à

(8) a/à/à

Alternativa "b": correta
~

limitar-se a algo: a ou aos.

~

a respeito: não se usa crase antes de palavra masculina. Eliminadas a e e.

~

reintegração desses à vida= ao mundo. Eliminadas ced.

~

a quem"" não se usa crase antes dos prono-

(C) à/a/a

(O)

à/à/à/à

mes relativos quem e cujo por não admitirem
artigo.

à/à/a

(E) a/a/à

06. {Vunesp - Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária- SP/2012) leia as orações a seguir:
Alternativa "c": correta - Basta trabalhar por
substituição do termo feminino por um mascuHno
que pertença à mesma classe gramatical. Resultando
em ao, haverá crase.

!.

Entreguei o livro à aluna.

!!.

Assistimos à novela.

!1!. Comprei um automóvel à gasolina.

683

Crase
Está(ão) de acordo com a norma culta

.,

Chega às autoridades= chega aos juízes. Substituiu por substantivo masculino e resultou em ao
=crase. Eliminada c.

.,

deverão tomar as providências= os cuidados.

(A) apenas a oração L
(B)

apenas a oração tt.

(C)

as orações I e 11, apenas.

(DI as orações te 111, apenas.
(E) as oraçõeS t, 11 e ttt.

08. {Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário - TJ
- SP/2011) Assinale a alternativa correta quanto ao

uso do acento indicativo da crase.
(A)

l

l

i

Alternativa "c": correta - Substitua a palavra
feminina por uma masculina que pertença à mesma
classe gramatical. Se resultar em ao(s), significa que
há o acento indicativo de crase.

Os catadores andam à pé e coletam lixo recidável pelas ruas da cidade.

é destinado à aterros sanitários
em municípios vizinhos.

{B) O lixo recidável

I.

Entreguei o livro ao rapaz= à aluna

(C) Os especialistas estão à procura de soluções para
o tratamento do lixo.

11.

Assistimos ao filme= à novela.

(O)

111. Não se usa crase neste caso, embora seja polê-

A prefeitura tem muito à fazer antes de implantar
a coleta seletiva do lixo.

mica a regra: alguns gramáticos aceitam e outros
não. Caberia recurso.

(E) A notícia do lixo em São Paulo chegou à Vossa
Excelência pelo jornal.

Outros casos polêmicos:
1)

Ensino a distância

2) Filé a cavalo e frango a passarinho.
3)

Só faz vendas a vista.

4) Fez a redação a máquina.
5)

Foi recebido a bala.

6)

Ataque a bomba.

7)

Baile a fantasia.

8)

Sujeito a multa.

9) Todos _os itens estão sujeitos a inspeção.

07. {Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2011) Assinale a alternativa que completa, cor-

reta e respectivamente, as lacunas das frases.
I.

___ situações insustentáveis do lixo na capital.

11. Esse problema chega _____ autoridades que
deverão tomar ____ providências cabíveis.
{A)

As/as/as

(B) Há/às/as
(C) Há/as/às

Alternativa "c": correta - à procura de é locução, por isso há crase e pelo fato e ser formada por
palavra feminina, claro.

,.._ Dica- Cuidado para não confundir com aprocurar por, pois não há crase antes de verbo, embora a
expressão seja, também, uma locução.
Alternativa "a" - Palavra masculina: não há
crase.
Alternativa "b" - Palavra masculina: não há
crase.
Alternativa "d"- Não se usa crase antes de verbos;
Alternativa "e"- Não se usa crase antes de pronomes que repelem artigo. Admitem artigo apenas
os pronomes de tratamento: Dona, Senhora, Senhorita e Madame.
09. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2010)

I.

A Funa se rende

vuvuzelas

{O) As/as/às

11. Caim é o último livro de José Saramago, que
morreu--~ uma semana.

(E) As/hás/as

IH.

Alternativa "b": correta.
.,

Há situações = existem situações. O verbo haver
é impessoal e deve permanecer no singular. Eliminadas a, de e.

Sujeito--~

crises de humor, ele não vive em

paz.
IV. As vizinhas do andar de cima? Não ____ vejo
faz tempo.
(A) às/há/às/as
(8) as/há/as/às
(C) às/a/as/às
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às/a/às/as

(D)

(E) as/há/às/as

Alternativa "a": correta.
As fúrias se rendem às vuvuze!as "'aos barulhos.
Eliminadas b e e.
._

Morreu há uma semana: tempo decorrido. Eliminadas c e d. Encontrada a resposta.

..

Sujeito às crises: sujeito aos problemas.

•

Não as vejo: não vejo as vizinhas"" pronome pessoal oblíquo.
Jlio. Dica- Não há crase em prenome pessoal oblí-

quo.

Alternativa "d": correta - A frase está reescrita
corretamente. Substituindo: Os sábios almejam e
alcançam o verdadeiro valor"" sem crase, pois não
resultou em ao.
Alternativa "a"- Fatores externos não conduzem para a verdadeira felicidade = não conduzem
para o verdadeiro amor= sem crase .
Alternativa "b"- A verdadeira felicidade não se
reduz às coisas efêmeras. = não se reduz aos fatos
efêmeros = com crase.
Alternativa "c"- Os atenienses não vislumbram
a verdadeira felicidade. = não vislumbram o verdadeiro sucesso= sem crase.
Alternativa "e" -O luxo, o poder político não
constroem a verdadeira felicidade.= não constroem
o verdadeiro amor.

Texto:
Conta-se que, um dia, Sócrates parou diante

de uma tenda do mercado em que estavam expostas diversas mercadorias. Depois de algum tempo,

ele exclamou: "Vejam quantas coisas o ateniense
precisa para viver." Naturalmente ele queria dizer
com isto que ele próprio não precisava de nada
daquilo.
Esta postura de Sócrates foi o ponto de partida para a filosofia cínica, fundada em Atenas por
Antístenes - um disdpu/o de Sócrates, por volta
de 400 a. C Os cínicos diziam que a verdadeira
felicidade não depende de fatores externos, como
o luxo, o poder político e a boa saúde. Para eles, a
verdadeira felicidade consistia em se libertar dessas coisas casuais e efêmeras. Ejustamente porque
a felicidade não estava nessas coisas, ela podia ser
alcançada por todos. E, uma vez alcançada, não
podia mais ser perdida. (Jostein Gaarden, O Mundo
de Sofia. São Paulo, Cio. das Letras, 1995)

10. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2010) Assinale a alternativa que reescreve, corretamente, uma frase do texto.
(A) Fatores externos não conduzem para à verdadeira felicidade.
(B) A verdadeira felicidade não se reduz as coisas
efêmeras.
{C) Os atenienses não vislumbram à verdadeira felicidade.

11. {Vunesp -Oficial de Justiça- TJ- SP/2009) Leia a
frase e assinale a alternativa que contém os termos que
preenchem, correta e respectivamente, as lacunas.
Entre os brasileiros ___ frente de negócios
próprios abertos ___ menos de quatro anos, a
porcentagem dos que ~--- de 45 ____ 54 anos
dobrou nesta década- de 7% em 2001 para 15% hoje.
(Veja, 15.07.2009)

(A) à/à/têm/à

(8) a/a/tem/à
(C) à/há/tem/a
(D) a/a/tem/a
(E) a/há/têm/à

Alternativa "c": correta

..

à frente: expressão adverbial feminina. Eliminadasb,dee.
há menos (v. haver): tempo decorrido. Eliminada
a. Chegamos à resposta sem lermos o terceiro
item. Ganhou tempo!

..

têm: 3a pessoa plural do verbo ter.

.... Dica- O (a) +que= pronome demonstrativo
+ pronome relativo. Substituindo: porcentagem
daqueles os quais. Sujeito no plural, verbo no plural.
..

a: entre numerais não se usa crase e aqui não há
artigo.

(D) Os sábios almejam e alcançam a verdadeira felicidade.

12. {Vunesp- Agente de Segurança Penitenciária
-SP/2009)

(E) O luxo, o poder político não constroem à verdadeira felicidade.

O marido se pôs ____ comer as coxinhas, sentiu
um gosto estranho e disse ____ mulher que elas esta-

Crase

vam foro de seu padrão culinário. Ela, então, respondeu
que era devido~--- pimenta do reinoH.

(A) à/a/a

14. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2008) Assinale a alternativa correta quanto à
crase.

(B) a/a/a

{A) É consenso

que o acesso à muitas informações
é fator fundamental para inclusão e transformação social.

(C) a/à/à
(D)

à/à/à

(8) É consenso

que o acesso às informações é fator
j"undamenta! para inclusão e transformação
social.

tE) a/a/à
{C)

Alternativa "c": correta
.-

a comer= não se usa crase antes de verbo. Eliminadas alternativas a e d.

._

disse à mulher que elas ... = disse aos homens
que ... Eliminadas h e e.
devido à pimenta =devido ao gosto.

É consenso que o acesso a todas às informações
é fator fundamental para inclusão e transformação social.

que o acesso à uma grande quantidade de informações é fator fundamental para
inclusão e transformação social.

{D) É consenso

(E) É consenso que o acesso à todo tipo de informações é fator fundamental para inclusão e transformação social.

13. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário - TJ
- SP/2008) Assinale a alternativa correta quanto à

crase.
(A)

No Brasil, a rota não se parece com nada à que se
viu percorrer em outros países.

(B) No Brasil, a rota não equivale à npnhuma daque-

las percorridas em outros países.
(C) No Brasil, a rota não tem à ver com aquela per-

corrida em outros países.
(O)

No Brasil, a rota não se assemelha à nenhum caso
percorrido em outros países.

(E) No Brasil, a rota não é igual àquela percorrida em
outros países.

Alternativa "e": correta- Houve contração da
preposição a com o a inicial do pronome demonstrativo aquela: igual (a) preposição + aquela= àquela.
Substituindo para facilitar: a rota não é igual a rota: o
destino não é igual ao destino.
Alternativa "a" - O acento indicativo de crase
antes do pronome relativo que só pode ser usado em
. comparação: Sua caneta é igual à que comprei= seu
lápis é igual ao que comprei.
Alternativa "b" - Não se usa crase diante do
pronome indefinido nenhuma, pois não há o artigo
a.

Alternativa "h": correta - Que o acesso a (prepOsição)+ as (artigo definido plural) informações""' às.
Fadlitando: o acesso aos lugares= às informações.
Alternativa "a" - Não há crase antes de pronome indefinido, além disso, a palavra posposta está
no plural, ou seja, fácil notar que há apenas uma preposição.
Alternativa "c" - Não há crase antes de pronome indefinido, além disso, a palavra posposta está
no plural, ou seja, fácil notar que há apenas uma preposição.
Alternativa "d"- Não há crase antes de artigo
indefinido.
Alternativa "e"- Não há crase antes de palavra
masculina (e pronome indefinido).
15. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2007) Assinale a alternativa que preenche, cor-

reta e respectivamente, as lacunas das frases, quanto
ao sinal indicativo da crase.
Para fazer vatapá, tutu --~--mineira e todas as
comidas favoritas dos brasileiros.
2) O papa quer interagir com a multidão, mas o
caso
nsco sera anal1sado caso
3} Ajudar empresas ____ transformar seu ambiente de trabalho.
(A) a/a/a
1)

à/à/a

Alternativa "c"- Não se usa crase antes de verbos.

(B)
(C)

à/a/a

Alternativa "d"- Nenhum: pronome indefinido
e masculino = não há crase.

(0)

a/à/à

(E) à/à/à

I
I

k
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Alternativa "c": correta
l)

2)

Tutu à mineira::=. à (moda) mineira. Eliminadas
alternativas a e d.

Caso a caso= não se usa o sinal indicativo da

crase em expressões formadas de palavras repetidas. Eliminadas alternativas b e e. Encontramos
a resposta!

~·

•

3)

···!

Ajudar empresas a transformar=:: não se usa crase

antes de verbo.
16. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2007) Atente para as afirmações:
I.

11.

A frase - As projeçôes sobre qual impacto o
aquecimento global terá em relação à saúde das
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111. Correto. A palavra pouco (advérbio) expresso a
ideia de intensidade, está indicando estudos em
pequena quantidade (intensidade), não aprofundado no assunto.

17. {TJ- SP- Oficial de Justiça- TJ- SP/1999)A
ifrase em que o uso do sinal indicativo da crase está
incorreta é:
{A)

Os candidatos estavam à espera de uma vaga.

(B)

Viajou à Londres a fim de rever parentes de sua
mãe.

(C) Àquele jornalista é atribuída a melhor versão do
fato.
(D) Já passei por uma situação análoga à que você

está vivendo atualmente.

pessoas ainda são pouco precisas - está corretamente reescrita em: As projeções sobre qual
impacto o aquecimento global terá no que
tange a saúde das pessoas ainda são pouco precisas.

(E) Suas previsões não deixaram de ter razão, pois à

Os dois pontos em - Mas uma coisa é certa: a
maior frequência de eventos climáticos extremos,
como secas e inundações, vai deixar populações

Alternativa "b": correta - Utilizar a dica do
verbo voltar, quando se tratar de lugar: Voltou de
Londres"" sem crase.

uma hora da madrugada é um perigo andar a pé,
sozinho.

- indicam explicação de ideia anteriormente
enunciada.
li L Em- O problema é que os estudos sâopouco específicos -a palavra pouco expressa ideia de intensidade.
Está correto apenas o contido em
(A) I.

(B) 11.
(C) 111.
{0) I e li.
(E) lleiiL

Alternativa "e": correta

O Nota da autora: Questão de crase, pontuação

e semântica.
I.

IL

Errado. A frase não está corretamente reescrita:
a forma verbal tange (verbo tanger), no sentido
de referir-se. a é verbo transitivo indireto e pede
complemento indireto (preposição). O correto
seria: no que tange à saúde: tange a (preposição)
a (artigo) saúde"" à.
Correto. Os dois pontos estão explicando uma
ideia, uma situação anterior, o que fica claro
pela conjugação adversativa mas no início do
período.

~Dica:

Fui à China: voltei da China - vai a e volta da ""
crase no a.
._

Fui a Roma: voltei de Roma -vai a e volta de ""
crase para quê?
Lembra-se disso? Foi nossa Tia lá do ginásio
quem ensinou. Não me contive.
Alternativa "a"- Locução formada com palavra

feminina: com crase.
Alternativa "c"- Para não errar: ao jornalista é
atribuída a melhor.versão do fato"" àquele.
Alternativa "d" - O pronome relativo que
retoma o substantivo feminino situação. Façamos a
substituição: Já passei por um problema análoga ao
que você está vivendo atualmente"" com crase.
Alternativa "e"- Para hora, basta substituir por
meio-dia, resultando em ao, haverá crase: à uma
hora da madrugada é um perigo andar a pé = ao
meio-dia é perigoso.

2.FUNRIO
18. (Funrio- Agente Penitenciário Federal! 2009)
Tendo começado quase ao mesmo tempo a vida de
escritor e a de professor, bem se pode imaginar quanto
me vi às voltas com as regras ditadas durante todos

r
.

..
.
•

Crase
aqueles anos por filólogos e gramáticos. De modo
geral, faço justiça a eles, reconhecendo que os bons
são indispensáveis: é necessário que alguém coloque
alguma ordem no modo de um Povo falar e escrever
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._

ligados a universidades= singulilr +plural: sem
crase. Eliminadas a, de e.

._

induzem jovens à crlminalidade"" ao crime. Eliminada c.

._

submetendo-os a uma série= a um encontro.

seu idioma. (Ariano Suassuna: "Receita para Escrever

I

I

Nomes Próprios': 2000)

Assim como está adequado -o emprego do
acento de crase no sintagma "às voltas", também
está correto esse uso do acento em:
(A) Peço encarecidamente à V. Exa a transferência
desse indivíduo.

amanhã à tarde.
(C) Encomendei um sanduíche à metro e comprei
comida à quilo.
Ano Novo.

(E) Saíram às escondidas e foram à pé até à esquina

I

II

I

1. NiVEL MÉDIO

(B) Os vales-refeição serão distribuídos à partir de

(D) À meia-noite, assistimos pela tevê à chegada do

I

Q!JESTÕES MÉDIAS

pegar um táxi.

1.1.FCC
20. {FCC · Técnico Judiciário · TRT 14/2016) No
que se refere ao emprego do acento indicativo de
crase e à colocação do pronome, a alternativa que
completa corretamente a frase O pa/estrante deu um
conselho... é:
{A) à alguns jovens que escutavam-no.
(8)

Alternativa "d": correta - À meia-noite equivale a ao meio-dia. Usou AO""' crase.
Alternativa "a" - Antes de pronome de tratamento não se usa crase. Exceções: senhora, senha·
rita, dona e madame.

à estes jovens que o escutavam.

(C) àqueles jovens que o escutavam.

(D)

à juventude que escutava-o.

(E)

à uma porção de jovens que o escutava.

Alternativa "b"- Não há crase antes de verbo.
Alternativa "c"- Não se usa crase antes de palavra masculina.

Alternativa "e"- A pé: não se usa crase antes de
palavra m<tscu!ina.

3.FCC

-----------19. (FCC - Agente de Segurança Penitenciária PB/2008)

Em váiios países, pesquisadores ligados ____ _
universidades tentam apontar os motivos que induzem
jovens ___ criminalidade, submetendo-os _ _ _
uma série de exames por imagem". As lacunas estarão
corretamente preenchidas, respectivamente, por
(A) à-à-a

(B) a-à-a
(C) a-a-à
(0)

à-à-à

Alternativa correta: letra "c" - Deu algo a
alguém = verbo transitivo direto e indireto. Objeto
direto: um conselho; objeto indireto: àqueles
jovens. A preposição "a" é exigida. Temos a+ aque·
les {pronome demonstrativo). Quanto à colocação
pronominal, o pronome relativo atrai o pronome
oblíquo.
Alternativa "a"- Crase: não há crase antes de
pronome indefinido (exceto antes de outra, outras),
não há crase em singular (a) + plural (alguns) e não
há crase entes de palavra masculina (exceto: à moda
de, ao estilo de); colocação pronominal: que o escutavam.
Alternativa "b" - Não há crase antes de pro·
nome demonstrativo (exceto antes de mesma, mesmas) e não há crase em singular (a}+ plural (estes) e
não há crase entes de palavra masculina.
Alternativa "d"- O problema é a colocação pronominal e não a crase= que o escutava.
Alternativa "e"- Não há crase antes de artigo
indefinido.

(E) à-a-a

Alternativa "b": correta

21. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 23/2016) O
acento indicativo de crase está empregado corretamente em:
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(A) A esta assinatura eletrônica que usa algoritmos

de criptografia assimétrica, dá-se o nome de assinatura digital.
(B) Destinada à resguardar a integridade de um
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(D) ... se andar abaixo dela, tenderó a se deprimir... (à

depressões)
(E) ... conformados

com nossas limitações ...

(à ser-

mos limitados)

documento, a assinatura digital usa a criptografia.
(C) A assinatura digital destina-se à prec;ervação da
autoria de documentos eletrônicos.

{O) A assinatura digital é útil à todas as pessoas que
desejam proteger seus documentos eletrônicos.
(E) A assinatura digital atende à várias finalidades,

das quais se destaca a verificação da autoria do
documento.

Alternativa correta: letra "c"
- Regência: destina-se a algo + artigo definido

"a",à.
- Crase: interessante substituir o substantivo
feminino por um masculino, resultando em ao,
haverá crase"" A assinatura digital destina-se ao pro-

jeto.
Alternativa "a" - Não há crase antes de pronome demonstrativo. Substitua para saber se resultará em ao: dá-se o nome de assinatura digital a este
documento eletrônico= sem crase.
.... DICA
Antes do demonstrativo "mesma", pode haver:
Assistimos à mesma cena = assistimos ao mesmo
espetáculo.
Alternativa "b"- Não há crase antes de verbo.
Alternativa "d" - Não há crase antes de pronome indefinido.
.... DICA
Antes do indefinido noutra", pode haver: Não diga
às outras pessoas= não diga aos outros homens.
Alternativa "e" - Não há crase antes de pronome indefinido (lembre-se da exceção anterior).
22. (FCC- Técnico Judiciário- Área Administrativa- TRT 9/2015) O segmento destacado está corretamente substituído pelo que se encontra entre
parênteses em:
(A)

A serenidade corresponde a um estado de espírito ... (à uma condição psicológica)
termo serenidade costuma estar associado a
mais de um significado... (à significados diver-

(8) O

Alternativa correta: letra "c" - Comparar a
outras pessoas= às outras pessoas. Pode sim haver
crase antes de pronome indefinido. Substitua por
masculino: comparado aos outros homens. Resultou
em "ao", há crase.
Alternativa "a" - Não há crase antes de artigo
indefinido. Substituindo: corresponde a um processo. Sem "ao", sem crase.
Alternativa "b" - Além de haver singular {a) +
plural (significados), a palavra é masculina.
Alternativa "d" - Não há crase em singular (a)
+plural (depressões).
Alternativa "e"- Não há crase antes de verbo.
23. (FCC TRT 4-2015 Técnico Judiciário) A idealização das mulheres em seus papéis familiares é muito
semelhante àquelas idealizações divulgadas no final
do século XVIII e início do século XX nos grandes centros
europeus.

I

!

Mantém-se a correção no emprego do sina! indi-

cativo de crase se o segmento grifado na frase acima
for substituído por:
(A) ã uma determinada idealização divulgada.

(8) à cada uma das idealizações divulgadas.

(C) à algumas idealizações divulgadas.
(0) à típica idealização divulgada.

(E) à qualquer das idealizações divulgadas .

Alternativa correta: letra "d" - semelhante
àquelas"" semelhante aos idealizadores.
- semelhante ã tfpka idealização "" semelhante
ao típico organizador.
Substituições que não resultam em ao (preposição+ artigo)+ regra.
(A) semelhante a um determinado ideal= não há
crase antes de artigo indeterminado.
(8) semelhante a cada um dos idealizadores =
não há crase antes de pronome indefinido.

sos)

(C) semelhante a alguns idealizadores ""' não há
crase antes de pronome indefinido.

não convém nos compararmos com as outras
pessoas... (às outras pessoas)

(E) semelhante a qualquer dos idealizadores =
não há crase antes de pronome indefinido.

(C) ...

f

.

I
~

'

Crase

24. {FCC- Técnico Judiciário- Area Administrativa
- TRT 19/2014) ... que podem representar uma das

(E) tudo o que é fugazmente formoso.

principais ameaças à conservação do ecossistema ..
O sinal indicativo de crase deverá permanecer,
como no exemplo acima, caso o segmento grifado
seja substituído por:
(A) cada componente da biodiversidade.

Alternativa correta: letra "d"- Sensível a algo
=à beleza: ao ritmo; sensível à efêmera qraciosidade
das formas- sensível ao efêmero poder.
Alternativa "a" - sensível a muitas: não se usa
crase antes/de pronome indefinido e nem em palavra plural seguida de singular (a muitas).

(8)

alguma das espécies ameaçadas.

(C)

qualquer ser vivo da floresta.

(D)

respeito das condições do ambiente.

(E)

recente pesquisa de medicamentos.

Alternativa "c" - sensível a determinada categoria =sensível a determinado poder. Sem ao antes
da palavra masculina= sem crase.

Alternativa correta: letra "e"

Alternativa "e" - sensível a tudo: não se usa
crase antes de pronome indefinido.

O Nota da autora: Há duas maneiras de resol-

Alternativa "b" - sensível a toda sorte: não se
usa crase antes de pronome indefinido.

ver, escolha a mais fácil.
l)

2)

Regência: se há ameaças, há ameaças a algo (a
preposição~ foi exigida)+ artigo definido feminino singular ~ que acompanha o substantivo
feminino singular conservação. Preposição +
artigo= à;
Substituição por palavra masculina que pertença
à classe gramatical idêntica: principais ameaças
ao poder (substantivo masculino qualquer).
Resultou em ao, há crase.

Alternativa "a"- Não se usa crase antes de pronome indefinido e nem antes de palavra masculina
(componente).
Alternativa "b"- Não se usa crase antes de pronome indefinido. Substitua para ter certeza: ameaças a algum dos homens.
Alternativa "c"- Não se usa crase antes de pronome indefinido e nem antes de palavra masculina
(ser).
Alternativa "d"- Não se usa crase antes de palavra masculina (respeito).

··--·-··------

25. (FCC- Técnico Judiciário- Area Administrativa - TRT 12/2013) Talvez tivesse qualquer coisa
de bicho, esse homem sensível à beleza fugaz deste

~·
A crase empregada acima pode ser corretamente
mantida caso, sem qualquer outra alteração da frase,
o segmento sublinhado seja substituído por:
(A} muitas formas belas e efêmeras.
(B) toda sorte de formas belas e fugazes.

(() determinada categoria de beleza.
(D)

efêmera graciosidade das formas.

26. (FCC - Técnico Judiciário - Administrativa TRT 9/2013)
O acesso ___ redes sociais voltadas paro a carreira pode ajudar o profissional ____ conseguir uma
colocação no mercado de trabalho. Mas é preciso atenção ao se criar um perfil na internet, país todo o conteúdo ali veiculado afetará positiva ou negativamente
_____ imagem do profissional.

Preenchem corretamente as lacunas do texto
acima, na ordem dada:
(A}

às-a-a

{B)

as-à-a

(C}

as-à -à

(0)

às-a-à

(E)

às-à -a

Alternativa "a": cOrreta- Façamos a substituição por palavra masculina que pertença a mesma
classe gramatical:
~

acesso às redes sociais = acesso aos setores.
Resultou em ao, há crase, pois indica junção de
artigo+ preposição. Eliminadas alternativas b e c.

~

a conseguir·= não se usa o acento indicativo
crase antes de verbo. Eliminada e.
afetará positiva ou negativamente a imagem do
profissional= afetará positiva ou negativamente
o perfiL Sem ao, sem crase.

-·--·-------

27. (FCC - Técnico Judiciário - Administrativa TRT 18/2013)

,,.•
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Essa matriarca era de uma saúde admirdvel e não

{D)

à-à-a

mais se intrometia na direção da casa. Tinha um pifi-

(E)

à-a-à

nho pequenino de barro, feito ____ capricho pelas
pane/eiras do lugar. O fumo era preparado por Nhá-Bá, colhido nas hortas. Destafadas, murchas as folhas,

Alternativa "d"- Correta.

eram entregues ___ velha mãe que fazia a torção de

...•

...,

forma especial, que só ela sabia fazer.[. . .] Daquela avó
emanava um cheiro indefinido e adocicado de folhas
murchas que se misturavam fumo desfiado, cânfora e
baunilha. (Cora Coralina. "Na Fazenda Paraíso", Op. cit.,
p.59)

O Nnta da autora: Trabalhemos por substituição e reltimbrando as regras fundamentais:

a admiração e a inveja não pertencem à mesma
categoria "" ao mesmo conceito (substitua por
qualquer substantivo masculino, resultou em AO
""crase). Eliminadas alternativas _Q e _s •

Preenchem corretamente as lacunas dos versos
acima, na ordem dada:
(A)

à-a-à

(8)

a-à-a

(C)

a-a-à

(D)

à-à-a

(E)

a-à-à

..
..

causa prejuízo à autoestima"" ao ego.
leva, constantemente, a sensações "" não se usa
o acento indicativo de crase quando houver sin·
guiar+ plural.

Por quê? Porque se trata apenas de uma preposição anteposta ao substantivo e não de artigo.
29. (FCC- TRT- na Região- Técnico JudiciárioÁrea Administrativa /2012)

Alternativa "b": correta - Trabalhando com
substituição e por eliminação. Fácil, fácíl.

._

feito a capricho: não se usa crase antes de palavra masculina. Eliminada alternativa a.

..

eram entregues à velha mãe: entregues ao velho
paí. Resultou em ao "" crase. Eliminada alternativa c.

..

folhas murchas a que se misturavam: o pronome
relativo retoma palavra feminina, mas está no
plural """ sem crase. Quando retomar palavra
feminina, substitua por uma masculina: galhos
murchos a que se misturavam. Não resultou em
ao .

.... Dica- Se fosse o pronome relativo as quais,
haveria crase.

É a atividade de construção de que o artista dispõe, o seu poder de imprimir ____ um trabalho senti·
mentos e sensações, e a qualidade de pensamento que
conferem humanidade _____ arte; e essa humanidade
pode ser realizada com uma série ilimitada de temas
ou elementos formais. Tudo isso já foi repetido ____ _
exaustão. (Fragmento de Meyer Schapiro, a dimensão
humana da pintura abstrata, p.9)

Preenchem corretamente as lacunas da frase
acima, na ordem dada:
(A) à-à-a
(B)

a-à-à

{C)

a-à-a

{O)

à-a-à

(E) à-a-a

Folhas murchas às quais se misturavam"" galhos
murchos aos quais se misturavam.
Alternativa "b"- Correta.
poder de imprimir a um trabalho: a!ém de não
haver o acento indicativo de crase antes de
artigo indefinido, o termo é masculino. Eliminadas alternativas !!r Q e~-

28. {FCC- TRT 6- Técnico Judiciário- Área Administrativa/2012)
Apesar de comumente confundidas, a admiração
e a inveja não pertencem ___ mesma categoria de
afetas, pois a última causa prejuízo ____ autoestima
e leva, constantemente,. ____ sensações de insatisfação e angústia.

Preenchem corretamente as lacunas da frase
acima, na ordem dada:

..

conferem humanidade à arte: conferem humanidade ao artista"" com crase.

foi repetido à exaustão: usa-se crase em locuções
adverbiais e prepositivas femininas. Eliminada
alternativa _s.

(A)

à-à-à

30. (FCC- Técnico do Seguro Social -INSS/2012)

(B)

a-a-à

(C)

a -à--a

Consta que, durante o verão, em meio ___ _
beleza das montanhas dos Alpes, Mahler buscava

r!
.

.

.ll

Crase
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inspiração necessária para compor sinfonias
que, felizmente, foram legadas ____ gerações futuras.
Preenchem corretamente as lacunas da frase
acima, na ordem dada:

(A) à./à./as
(C) à./a./às

l

:j

l

32. (FCC - Têcnico Judiciário - TRT 23/ 2011)
"Gabriel Gorda Marquez cresceu em meio ___ plantações de banana de Arataca, situada ____ poucos
quilômetros do vilarejo de Macondo, que ele se dedicou
retratar na obra Cem anos de solidão". Preen-

(B} a./a./às

l

preservar a cultura = o texto (não resultou em
AO, não há crase) .

{0} a./ à./ às

chem corretamente as lacunas da frase acima, na
ordem dada:

(E) à./a./as

(A) as-à-a

Alternativa "c": correta.
O Nota da autora: Trabalhemos por substituição e relembrando as regras fundamentais.
em meio à beleza: em meio ao cenário. Substi-

(B) as-à-à
(C) às-a-a
(D)

às-à-à

(E) as-a-à

tua o vocábulo posposto ao~ por um masculino

I

que pertença

à mesma classe gramatical, não

havendo necessidade de ser o masculino da

palavra {como feito anteriormente). Se resultar
em AO significa que receberá o acento indicativo
de crase, já que há junção de preposição +artigo.

l
I

Alternativa "c"- Correta.
t

em meio às plantações= aos frutos. Eliminadas
~,2e~.

Eliminadas alternativas b e d.

•

situada a poucos. Eliminada Q.

buscava a inspiração: buscava o resultado"" não
houve a combinação AO, logo não há crase. Eliminada alternativa a.

•

dedicou a retratar = não tem crase antes de
verbo.

foram legadas às gerações: foram legadas aos
homens. Usa-se a crase. Eliminada alternativa~·

Trecho para a próxima· questão:
(.. .)

~--------~-------

31. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 14/2011) "É diff·
cil ficar indiferente ___ causa defendida por algumas orga'nizações não governamentais que ajudam
captor recursos para preservar--~ cultura de tribos
da floresta amazônica". Preenchem corretamente as
lacunas da frase acima, na ordem dada:
(A) a-à-à
(B) à-a-a

{C) à-a-à
{0)

à-à-a

(E) a-à-a

Existe uma longa tradição analftica que divide
a economia em três setores: primário (atividades
agropecuárias), secundário (indústrias extrativas,
de transformação, construção civil e utilidades
públicas) e terciário (que inclui todos os tipos de
serviços públicos e privados). Até aí tudo bem.
Entretanto, há também uma tradição em associar
as atividades primárias a baixa produtividade,
pouca tecnologia e reduzida interconexão com
o resto da economia, afém de reduzida eficiência
organizacional. Ao mesmo tempo, associam-se à
indústria qualidades opostas, ou seja, elevada produtividade, maior nível tecnológico e sofisticada
organização. (Adaptado do artigo de José Roberto
Mendonça de Barros. O Estado de S. Pau/o, 86/
Economia, 7 de março de 2010)

Alternativa "b"- Correta.
O Nota da autora: Mais uma vez, trabalhar por
substituição e relembrar as regras fundamentais:
•

ficar indiferente à causa"" ao sofrimento (substitua por qualquer substantivo masculino, resultou em AO= crase). Eliminadas.:!! e~·
ajudam a captar= não se usa crase antes de
verbo. Eliminada d.

33. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 24/ 2011) A
respeito do trecho do texto, está INCORRETO o que
consta em:
(A) Substituindo-se a expressão uma longa tradição
analítica por análises tradicionais, os verbos
Existe e divide devem ser colocados no plural, em
respeito às normas de concordância.
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(8) A presença dos dois pontos assinala a introdução
de um segmento enumerativo como explicação
necessária para a expressão três setores.
(C} Os segmentos que aparecem entre parênteses
especificam o sentido do termo imediatamente

anterior a cada um deles.
(D) A ausência e a presença do sinal de crase nos

segmentos associar as atividades primárias a
baixa produtividade, pouca tecnologia e

As lacunas das frases acima estarão corretamente preenchidas, respectivamente, por:
(A) à-a-à
(B) a-a-a
(C)

a-à-à

(D)

à-à-a

(E) a-a-à

redu~

zida interconexão com o resto da economia
e associam·se à indústria qualidades opostas
denotam incorreção, por ter sido empregado o
mesmo verbo, associar.
(E)

Entretanto e Ao mesmo tempo têm função adverbial no contexto em que se situam, introduzindo
ressalva em relação ao que se afirma antes.

Alternativa "e"- Correta.
Item "I"- a um grande número = além de não
haver crase antes de palavra masculina, não há crase
antes de artigo indefinido. Eliminadas alternativas a
ed.

Item "11"- Mudem os critérios a que ela obedece .
Alternativa "d"- Correta.
O Nota da autora: Questão de crase, concordância, pontuação e coesão.
Peguinha! No primeiro caso, o verbo associar
não está acompanhado pelo pronome, ou seja, é
transitivo direto e indireto: associar as atividades primárias (objeto direto) à baixa produtividade (objeto
indireto); no segundo caso, o verbo é pronominal
(associam-se à indústria = ao comércio). O erro da
alternativa está na afirmação por te.- sido empregado o mesmo verbo. Em um caso o verbo é pronominal, no outro, não.
Alternativa "a"- Errada. Existem análises tradicionais que dividem a economia em três setores.
Alternativa "b"- Errada. Explica os três setores.
Alternativa "c"- Errada. Especificam o primário, secundário e terciário.
Alternativa "e"- Errada. Sim, pois vêm seguidos de ideias opostas, ou seja, houve ressalva (qualquer observação por escrito com o fito de corrigir ou
emendar algo ou para validar o que anteriormente
se registrou).
34. {FCC- Técnico Judiciário- TRT 24/2011} Considere as frases seguintes:
L

As inovações no ramo da estética permitem

_____ um grande número de pessoas se sentirem mais belas.

11. Sempre existiu preocupação com a beleza,
embora mudem os critérios _____ que ela
obedece.

.,_ Dica de crase antes de pronome relativo:
assim como substituímos as palavras femininas por
masculinas, basta sabermos a qual é a palavra o relativo está se referindo. Caso seja uma palavra feminina, substituamos por uma masculina. Se retoma
uma palavra masculina (como é o caso do item !!),
não há crase = Obedece aos critérios. Eliminada
alternativa c.
Exemplo de crase antes do relativo que: Esta
caneta é igual à que dei a você= Este lâpis é igual ao
que dei a você.
Não há crase antes dos pronomes relativos
quem e cujo(a) por não admitirem artigo.
Item "111'' -À parte = locução. Eliminada alternativa~.

Há crase em locuções conjuntivas e prepositivas
desde que seja composta por palavra feminina.

35. {FCC - TRT ga Região - Técnico Judiciário Área Administrativa /2010} uA paisagem do Norte
do país já fascinou -~-~- muitos, como o fotógrafo
Mareei Gautherot, que por décadas voltou repetidamente ____ Região, disposto _____ . captar parte de
sua essência". Preenchem corretamente as lacunas da

frase acima, na ordem dada:
(A)

à-à-à

(B) à-a-à
(C) a-a-à
(D)

à-a-a

(E) a-à-a

l!l. A beleza, ___ parte alguns exageros, deve ser

buscada até mesmo com intervenções cirúrgicas.

Alternativa "e"- Correta.

Crase

Fascinou a muitos = não se usa crase antes de
pronome indefinido. Facilitando: não se usa
crase antes de palavra masculina.

•

>

Voltou à região= voltou ao lugar.
Disposto a captar = não se usa crase antes de
verbo. Lembrando esta regra, eliminaríamos as
alternativas a, b e f:
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Alternativa "c": correta.

O Nota da autora: Com macetes e relembrando
algumas regras, a questão é facilmente resolvida.
._. Dica- Substitua a palavra feminina posterior
ao a ou as por uma masculina pertencente à mesma
classe gramatical. Se resultar na combinação ao preposição a+ arti~\10 o-, indica que haverá crase.

Alternativa c: A aranha assiste pacientemente à
luta= assiste ao espetáculo.

36. {FCC - TRT ga Região - Técnico Judiciário Área Administrativa /2010~ "A erupção de um vulcão provocou perdas-~~-· economia europeia bem
superiores~~-- trazidas pelos atentados terroristas
de 2001, fato que obrigou a ONU ___ criar um plano
internacional de redução dos riscos de acidentes". As

Alternativa "a" -a toda hora
momento.

lacunas da frase acima estarão corretamente preenchidas, respectivamente, por:

Alternativa "b" -a desfrutar= não se usa crase
antes de verbo.

(A)

à- aquelas- a

(8)

à -aquelas -à

{C) à- àquelas- a
{0)

a- aquelas- a

(E)

a- àquelas- à

Alternativa ''c"- Correta.
O Nota da autora: Façamos as substituições
sugeridas no final do livro {em dicas):

.,

provocou perdas à economia= ao sistema

.,

superiores àquelas = superiores aos vulcões.
Perceba que ao substituir o pronOme demonstrativo por um substantivo masculino, resulta
em ao. Pronto! Temos certeza de que há crase
no pronome, não importando se é feminino ou
masculino, certo?

..

::o

a todo

Regra: não há crase antes de pronome indefinido.

Alternativa "d" -0 pronome relativo que
retoma o substantivo feminino conclusão. Substituamos: O final a que aspiro.
Regra com exceção: não se usa crase antes dos
relativos que, quem e cujo. A exceção muito pedida
em provas é que quando indicar comparação, haverá
crase antes do relativo que. Indico que sempre faça a
substituição para não haver erro: a apostila é igual a
que comprei= o livro é igual ao que comprei.
Alternativa "e" -levam a sério = não se usa
crase antes de palavra masculina.

1.2.CESPE
38. (CESPE - Técnico Bancário - CEF/2014) Seria

mantida a correção gramatical do trecho caso fosse
empregado o sinal indicativo de crase no "a" em
"ligados a computação, informática, TI e análise de
sistemas".

a criar = não se usa o acento indicativo de
crase antes de verbo.

( ) Certo ( ) Errado

2007) Justifica-se o uso do sinal de crase apenas
em:

Errado- Item de que CESPE tanto gosta: paralelismo. Há duas formas corretas de usar a preposição
ou a crase.

(A) As aranhas tecem à toda hora, seja para construir, seja para reforçar a teia.

1) Usando apenas a preposição 'a' exigida pelo
adjetivo ligados:

{B) Os vegetais também ficam à desfrutar o sol, a
chuva, o vento.

--+computação

37. (FCC- Técnico- Area Administrativa- MPU/

(C) A aranha assiste pacientemente à luta do inseto
para livrar-se da teia.

ligados~

--+ informática
->TI

(D} A conclusão à que aspira o cronista seria a explicação da vida e da morte.

--+e análise de sistemas

(E) Os vegetarianos levam à sério a idéia de que não
matam nada para comer.

2) Usando a preposição 'a'+ artigo 'a' em todos os
termos, resultando, então, no sinal indicativo de
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crase. Aproveito e dou a dica da substituição por
termo masculino que pertença à classe gramatical idêntica. Resultando em ao, haverá crase.
Ligados:
--'~'à
--'1'

à informática (ao trabalho)

à ti(~ trabalho)

--'~'e

3)

Internet:
adaptações).

computação (ao trabalho)

..--..7

à análise de

institucionais, as garantias e as vedações de seus
membros. Isso deu evidência g instituição, tornando-a uma espécie de ouvidoria da sociedade brasileiro.

<www.mpu.mp.br>

(com

I
I

sistemas(~ trabalho)

Exemplo de pê!ralelismo se os substantivos fossem masculinos:

Ugados a livro, trabalho, estudo e comprometimento.
Ligados ao livro, ao trabalho, ao estudo e ao
comprometimento.

40. (CESPE -Técnico - MPU/2013) O emprego do
sinal indicativo de crase é obrigatório, dadas a regência da forma verbal "deu", que exige complemento
preposicionado, e a presença do artigo definido feminino a, que antecede o substantivo "instituição".
( ) Certo ( ) Errado

Certo
O Nota da autora: Questao de crase e regência.

Trecho para o item.
(..) São questões que a justiça trabalhista estó
aprendendo a contemporizar, jó que influenciam a
convivência no ambiente de trabalho e dizem respeito à saúde do trabalhador.(.. .)

O verbo dar, no contexto, é transitivo direto e
indireto: deu algo (evidência) a algo (à instituição)~
complemento preposicionado + artigo definido a:
crase. Substituindo por palavra masculina da mesma
classe gramatical, resulta em ao, isto é, há crase: deu
evidência~ instituição"" deu evidência ao poder.

Tecnologias de controle criam novas situações de dano moral. Internet: <www.tst.jus.
~>(com adaptações).

Trecho para a questão.

39. {CESPE - Técnico Judiciário - Área Administrativa- TRT 17/2013) É facultativo o emprego do
sinal indicativo de crase na expressão Nrespeito à
saúde do trabalhador", de modo que sua supressão
não prejudicaria a correção gramatical do texto.
( } Certo ( ) Errado

Errado - Primeira opção: regência = se há respeito, há respeito a algo; a preposição a foi exigida
pelo substantivo (regente) respeito + o artigo definido feminino que pode acompanhar o substantivo
saúde resulta em acento indicativo de crase.
Segunda opção: substituir o termo feminino por
um masculino da mesma classe gramatical: respeito
ao corpo. Resultou em ao, há crase. As duas opções
de raciocínio deixam claro que é obrigatório o uso
da crase.

Trecho para o item.
(... ) A Constituição de 1988 faz referência
expr~ssa ao Ministério Público no capttulo Das
Funções Essenciais à Justiça. Define as funções

Levei anos para aprender, e só fui aprender
nos anos da ditadura, que ter medo não é apenas
tremer de medo ou baixar a cabeça ~ obediente
e resignado-, ou dizer Nsim" quando quiséramos
dizer unão". Há outro medo, multo mais profundo,
que disfarça e não mostra o medo que tem, exatamente porque teme tanto que tem medo de aparentar medo. Ê o medo que engendra a omissão, o
não importar-se com o que ocorra, ou o não assumir-se em nada.(...}

Flávio Tavares, Memórias do esquecimento, São Paulo: Globo, 1999, p. 169.

41. (CESPE- Técnico Judiciário- Área Administrativa- STF/2013} Não acarretaria prejuízo para a
correção gramatical e os sentidos do texto a substituição de "engendra a omissão" por dá existência
à omissão.

Certo
O Nota da autora: Questão de crase e regência
verbal.
O verbo engendrar é transitivo direto (engendra
algo) e não pede preposição. Substituindo por dá

Crase
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existência, a preposição a passa a ser exigida pelo
substantivo: dá existência a algo. Trocando o substantivo feminino por outro masculino, obtém-se a
forma ao e há o acento indicativo de crase: dá existência ao homem.

Trecho para a questão.

'

!

l
I
l

l

43. {CESPE- Técnico Judiciário -AdministrativaTRT 10/2013) O emprego do sinal indicativo de crase
em "ligado à Secretaria de Agricultura" justffica·se
porque o verbo ligar exige complemento regido pela
preposição a, e a palavra "Secretaria" é antecedida
pelo artigo definido feminino singular a.
{ ) Certo ( ) Errado

(. ..) Em outras palavras, a necessidade do passado se contrapõe à possibilidade do presente, em
decorrência da indeterminação do futuro. (. ..)É essa
passagem do contingente ao necessário por meio
do possível que dó à ação humana um peso incalculável.

Certo- Quanto à regência: se é ligado, é ligado
a algo; o artigo definido feminino a individualiza
Secretaria. Outra forma é substituir: ligado ao secretário. Pronto! Há preposição+ artigo.

Marilena Chaui. Contra a servidão voluntária. Belo Horizonte: Editora Fundação
Perseu Abramo, 2013, vol. 1, p. 114 (com
adaptações).

Considerando as ideias e aspectos linguísticos
do trecho, julgue o item a seguir.

42. (CESPE - Técnico Judiciário - Área Administrativa - STF/2013) Nos trechos "se contrapõe à
possibilidade do presenteff e "dá à ação humana",
o emprego do sinal indicativo de crase justifica-se
pela regência das formas verbais e pela presença de
artigo definido feminino precedendo os vocábulos
"possibilidade" e "ação".

Certo - No primeiro caso: contrapõe-se a algo.
A preposição a foi exigida pelo verbo e o substan-

tivo feminino ação vem seguido de artigo feminino.
Substitulncfo: se contrapõe ao tempo; no segundo
caso, o verbo dar exige objeto direto e indireto (algo:
um peso, a algo: à ação), o substantivo feminino ação
pede o artigo feminino. Substituindo: dá ao homem
um peso. t aconselhável sempre fazer a substituição
para não haver engano.

Em relação às ideias e estruturaslinguísticas
do trecho, julgue o item a seguir.

A primeira ideia de criação de uma jurisdição
trabalhista surgiu com a Lei no 1.637/1907, que
previa em seu artigo 8° os conselhos permanentes de conciliação e arbitragem. Posteriormente, a Lei no 1.869/1922 criou em São Paulo
os tribunais rurais - os primeiros tribunais trabalhistas do país. Já existia o Patronato Agrícola,
ligado à Secretaria de Agricultura, o qual se
ocupava de tais questões. Ã época, entendeu
o governo estadual de São Paulo que o modelo
de solução entre trabalhadores e proprietários
rurais era inadequado. (Internet: www.trt10.jus.
br, com adaptações).

O respeito às diferentes manifestações culturais é fundamental, ainda mais em um país como
o Brasil, que apresenta tradições e costumes muito
variados em todo o seu território. (.. .)
A Rede Cultural da Terra realiza oficinas de
capacitação, cultura digital e atividades ligadas
às artes plásticas, cênicas e visuais. à literatura, .9:
música e ao artesanato. (. .. ) (fdentidade e diversidade. Internet: www.brasil.gov.br/sobre/cultura,
com adaptações).

44. {CESPE -Investigador de Polícia- BA/2013) O
emprego do sina! indicativo de crase é obrigatório
em "às diferentes manifestações" e facultativo em "às
artes plásticas", "à literatura" e "à músicaff.
( ) Certo ( ) Errado

Errado - Obrigatório em O respeito às diferentes manifestações cufturais é fundamental, façamos
a substituição por um termo masculino: O respeito
aos diferentes exemplares. Resultou em ao, há
crase. Em fígados às artes plásticas, cênicas e visuais,
à literatura, à música, é também obrigatória: ligadas
aos fatos, ao ensino, ao som.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguisticas e das ideias
do trecho, julgue os itens a seguir.

lnafterado desde a redemocratização, o sistema pofltico brasifeiro está finafmente diante de
uma oportunidade concreta de mudanças, principalmente em relação a aspectos que dão margem
a uma série de deformações e estimulam a cor-
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rupçáo já a partir do período de campanha eleitoral. Se as restrições históricas às transformações

não prevalecerem, a Câmara dos Deputados
deverá dar início ao debate sobre uma série de inovações com chance de valerem já para as próximas

Duda Nogueira

emprego do acento grave é facultativo, visto que o
termo "quanto" rege complemento com ou sem a
preposição a.
( ) Certo { } Errado

eleições.(.. .) (Zero Hora, 8/4/2013.
45. (CESPE- Técnico -Administração-MPU/2013)

Mantém-se a correção gramatical do texto ao se
substituir o trecho ~a uma série" por à uma série,
dado o caráter facultativo do emprego do sinal indicativo de crase nesse caso.
( ) Certo ( l Errado

Errado - em uma série, há artigo indefinido e
isso impossibilita o uso de crase. Para não decorar

regras, substitua o vocábulo feminino por uma masculino que pertença à mesma classe gramatical, se
resultar em ao, há crase.
•

Errado- Não é facultativa, porque em hipótese
alguma haverá crase o sujeito. Há uma comparação e
o segundo termo exerce função de sujeito do verbo
implícito: a ocultação custou tantas vidas quanto as
destruídas (custaram).
48. {UNB/CESPE- TRT 21" Região- Técnico Judiciário- Área Administrativa /2010) Em "O tempo
destinado à formação", o emprego do sinal indicativo de crase em "à" deve-se à forma nominal "destinado" que rege complemento com a preposição a e
à presença do artigo definido feminino.
( ) Certo, ( ) Errado

dão margem a uma série de deformações= dáo
margem a um tópico de deformações: sem crase.

46. (CESPE- Técnico-Administração-MPU/2013)
O emprego do sinal indicativo de crase em "às transformações" justifica-se porque o termo "restrições"

Resposta: Certo
O Nota da autora: Divida as informações, pois
normalmente há peguinha.
1)

O tempo é destinado a algo. A preposição é exigida pela regência do adjetivo destinado.

2)

O substantivo formação é feminino e por isso
pode vir acompanhado pelo artigo feminino.

exige complemento regido pela preposição a e a
palavra "transformações" está precedida de dftigo
definido feminino no pluraL
( ) Certo ( ) Errado

Certo - Se as restrições históricas às transformações não prevalecerem= Se as restrições a algo.
Substitua para ter certeza da regência: Se as restrições históricas aos fatos não prevalecerem.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
(... ) A ocultação, pela indústria do asbesto
(amianto), dos perigos representados por seus produtos provavelmente custou tantas vidas quanto as
destruídas por tod05 os assassinatos ocorridos nos
Estados Unidos da América durante uma década
inteira; e outros produtos perigosos, como o cigarro,
também provocam, a cada ano, mais mortes do que
essas. (James Wil/iam Co/eman, A elite do crime, sa
ed. São Paulo: Mano/e, 2005, p. 1, com adaptações).

47. (CESPE - Técnico - Area Administrativa MPU/2010) No segmento "quanto as destruídas': o

Poderia, também, apenas substituir por um
termo masculino pertencente à mesma classe gramática: O tempo destinado ao lazer.

Atenção! Julgue o item que se segue, relativo a
aspectos gramaticais e semãnticos do trecho.
De cada 100 reais, 25 são destinados ao pagamento de pessoal, e outros 67, ao custeio da máquina
- despesas que vão do cafezinho servido nas repartições públicas à gasolina que move os veículos de
autoridades.

49. (UNB/CESPE- TRT 21a Região- Técnico Judi~
ciário - Área Administrativa /2010) O emprego
do acento grave em "à gasolina" justifica-se pela
regência de "repartições públicas" e pela presença
de artigo definido feminino.
( ) Certo ( ) Errado

Errado - A preposição a é exigida pelo verbo ir:
vão de algo a algo.
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1.3.VUNESP

Alternativa "b"- Não se usa crase antes de palavra masculina, pronome indefinido, nem em singular
mais plural.

50. (Vunesp -Investigador de Polícia- SP/2013)

Alternativa "c" - Nào se usa crase antes de
artigo indefinido""' a um pastor.

Depois da Constituição, o Código Penal é a mais
importante peça jurídica. É ele que define os limites de
fato _ _ liberdade individual e estabelece quando o
Estado está autorizado ____ exercer violência contra
o cidadão, encarcerando-___. (Folha de S. Paulo,
17.06.2012, adaptado)

De acordo com a norma-padrão, as lacunas do
texto são preenchidas, correta e respectivamente,

com:
(A} à/à/o
(B) a/a/lhe

Alternativa "e"- Não há crase antes de verbo.

1.4. UFF
52. (UFF- Inspetor de Polícia- RJ/2012) O acento
grave no "a" destacado em: "para que toda criança
tenha acesso A escola de qualidade" torna~se abri~
gatório quando se substitui o complemento de
"acesso" por:
(A)

(C) a/à/o

a essa escola de qualidade.

(B} a uma escola de qualidade.

(D) à/à/lhe

(C) a escolas de qualidade.

(E) à/a/o

(D) a sua primeira escola de qualidade.
(E) a escola de qualidade que almeja.

Alternativa "e": correta
O Nota da autora: Questão de crase e pronome.
..

define os limites de fato à liberdade= a.o poder:
com crase. Eliminadas b e c.

~

autorizado a exercer"" não se usa crase antes de
verbo. Eliminas a e d.

•

encarcerar alguém: verbo transitivo direto= o.

é

comum à praticamente toda a obra de Niemeyer.
(B) No ano passado, Niemeyer falou

Alternativa "e": correta- Tenha acesso à escola
ao livro.
Vamos trabalhar por substituição para facilitar:

Alternativa "a" ao, não há crase.

a esse livro. Não resultou em

Alternativa "b"- a um livro.

51. (Vunesp- Escrivão de Polícia- SP/2013) Assinale a alternativa em que o acento indicativo de
crase está empregado corretamente.
(A) A combinação de vidro e concreto armado

:o:

Alternativa "c"- a livro~: singular+ plural= sem
crase.
Alternativa "d" - a seu livro. A crase antes de
pronome possessivo ê facultativa.

1.5.ACP

à vários estu-

dantes de arquitetura.
(C) Em Belo Horizonte, fomos à uma igreja projetada

Texto para a próxima questão.

por Niemeyer.
(0) Niemeyer sempre procurava integrar suas cons-

truções à paisagem local.
(E) Darcy Ribeiro chegou à atribuir ao arquiteto o
título de "(mico gênio" do BrasiL

Alternativa "d": correta -Integrar algo a algo.
Substituamos por um apalavra masculina para facilitar: integrar suas construções ao sonho. AO= com
crase.
Alternativa "a"- Não cabe artigo na construção
sugerida.

O Português em Debate
Será a 1/ngua portuguesa tão complexa
___ ponto de enredar --~ que se propõem
a dominá-la? Diante do fiasco de alguns homens
públicos, prOfissionais em oratória, as pessoas
comuns têm alguma esperança de expressar-se
com maior clareza e eficiência? As respostas a essas
duas perguntas são, pela ordem, não e si,n. Para
quem está empenhado em aperfeiçoar o manejo
do idioma -e não será necessário lembrar que seu
domfnio, na fala ou na escrita, é crucial para o desenvolvimento profissional as oportunidades e as ferramentas são cada vez mais numerosas. Livrarias, bib-

Revisaço' -Língua Portuguesa· Duda Nogueira

698

/iotecas e dicionários estão acessíveis pela internet,

chamado "gerundismou. Não é que ''vou estar enviando" seja errado do ponto de vista gramatical.

e a oferta de instrumentos auxiliares vem crescendo

em volume e qualidade.

Mas o transbordamento de verbos ofende
_____ frase, que diria a mesma coisa com um
"enviareiu ou "vou enviar~

Mal amparado por escolas que se evadem a

qualquer menção _____ análise sintática, o brasileiro nem sempre sabe onde buscar régua e com-

...•

..

..,

,.

O ugerundismo" pegou porque alguns creem
que essa é uma formi1 sofisticada de falar. Out·
ros, com o mesmo propósito, recorrem ao bacharelismo, confundindo afetação com riqueza vocabular. Dizer mais com menos é o ideal. E "falar difícil"
é andar na contramão do bom-senso. No século
XVII, o padre Antônio Vieira (que hoje, é verdade,
soa rebuscado) já pregava a simplicidade: "O estilo
de sermwto fao/ e mwto naturar, recomendava ele no Sermão da Sexagésima.

passo para disciplinar a língua que fala. O português é uma entidade dinámica, continuamente

;

alterada e enriquecida por novas gírias, expressões,
palavras importadas, mas essa fluidez não faz dela
um território sem leis. As gramáticas devem cumprir o papel do esclarecimento do que é correto ou

não na escrita, ___ exemplo da obra de Evani/do
Bechara. A fala, porém, admite muitas construções
que seriam aberrantes na página impressa. "Vou
no médico" é a forma mais comum, em conversas
informais, ainda que o correto seja uvou ao médicou.
O que é preciso é achar o equilíbrio, mesmo nas
diferenças de registro: um adolescente não pode
empregar com os avós os mesmos termos que utiliza nas baladas com sua turma.
No Brasil, a gramática da língua oral foi alvo
de um estudo pioneiro em 7969, quando o linguista
Nelson Rosso, da Universidade Federal da Bahia,
desenvolveu o projeto Norma Urbana Culta (Nurc).
O trabalho, feito em São Paulo, Rio de Janeiro,
Porto Alegre, Salvador e Recife, resultou em 1500
horas de gravações de discursos formais, entrevistas e diálogos envolvendo profissionais graduados
de diversas áreas. As transcrições servem, ainda
hoje, como base de estudo para teses e artigos.
Recentemente, o finguista Ataliba de Castilho, um
dos coordenadores do Nurc, lançou uma obra de
fôlego, baseada nesse material de análise. Sua
Nova Gramática do Português Brasileiro apresenta
um recurso inovador em relação aos similares
tradicionais: a análise sintática é feita sobre frases
presentes no cotidiano do leitor. Essa aproximação
com a realidade estimula ~--- observação dos
recursos da língua no dia ___ dia- nas conversas, nas novelas, nos noticiários. Ou seja, seu livro é
uma ferramenta excelente não apenas para aprender a língua, mas também sobre ela.
Nas últimas décadas, por força da urbanização,
o fosso que separava a fala culta da upopularu tem
se estreitado. Em meados do século passado, por
exemplo, ua genteu não era aceito como um equivalente de "nós': Hoje, é uma forma perfeitamente
apropriada. "Nós" ganhou certo ar formal. "De
temo e gravata, a reunião é conosco. De bermuda
e chinelo, pode falar com a gente mesmo': brinca
o professor de português Sérgio Nogueira. nA gente
fomos': é claro, continua sendo o que sempre foi:
um solecismo.
E saudável manter distância de modismos
linguístícos, que logo viram vicias, como o do

E aí se chega ____ uma recomendação que
todo cidadão vem ouvindo desde que se sentou
pela primeira vez nos bancos da escola: ler é indispensável para quem quer se expressar bem. E ler
inclui de Machado de Assis e Graciliano Ramos
até um blog decente na internet (mas atenção: é
preciso ler de tudo - não uma coisa ou outra). Ler
mostra as infinitas possibílidades de expressão da
língua, enriquece o vocabulário (e o bom vocabulário é o melhor amfgo do precisão), ensina o leitor a organizar seu pensamento e ainda oferece a
ele algo de valor inestimável: conteúdo. Ter coisas
interessantes e pertinentes _ _~ dizer é o primeiro
passo para falar ou escrever bem. (Jerônimo Teixeira e Daniela Macedo. Texto adaptado da Revista
Veja, 11 de agosto de 2010.)
53. (ACP- Escrivão de Polícia- RS/2010) As lacunas do texto estariam corretamente preenchidas
com
(A) a- àqueles- à- a- à- a- à- há- a- a.
(B) a- aqueles- à- a- a- a- a- há- a- a.
(C) à-aqueles-à-à-a-à-a-há-à-a.
(0) à- àqueles- à- à- à- à- à- à- à- à.
(E) a-aqueles-a-a-a-a-a-a-a-a.

Alternativa "b": correta - Às substituições {e
algumas regras) para não errar:
._

tão complexa a ponto de = nâo se usa crase antes
de palavra masculina. Ellminadas alternativas c e d.

•

enredar aqueles que "" verbo transitivo direto:
sem preposição, sem crase. Eliminada a.

•

qualquer menção à análise sintática "" qualquer
menção ao problema (substantivo masculino).
Eliminada e. Encontramos a resposta antes de
avaliarmos o restante. Ganhou tempo!

p\\~T/

Crase

I
I
I

!
I
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a exemplo da ..• = não há crase antes de palavra

L

Caso se substituísse o termo questionamento por
"questão", a crase seria obrigatória.

11.

Se a expressão um livro fosse substituída por
"duas enciclopédias", haveria a crase no termo
antecedente.

masculina.

;
..

estimula a observação= estimula o sentido. Não
resultou em ao, não há crase.
dia a dia = não há crase entre palavras repeti-

das de pertencerem à locução adverbial. Sendo
complementos verbais, haverá. Exemplo: prefere
guerra à guerra= prefere guerra ao terror.
;

ofende a frase= ofende o homem.

!11. Caso se trocasse o segmento seu dicionário pela
expressão "sua obra", em Para chegara seu dicionário poder-se-ia colocar crase no a que a antecede.

auxiliar.

IV. O a que ocorre no final do trecho não tem crase
porque seu uso é proibido diante de pronome
demonstrativo.

aí se chega a uma recomendação= aí se chega a
um ponto.

(AI Apenasaleall.

o estilo há de ser= equivale a será: verbo haver é

coisas interessantes a dizer= não há crase antes
de verbo.

Trecho para a próxima questão.
O poder do palavrão - Como insultar e
praguejar em português, com a ajuda de um
dicionário
Qualquer dia é dia de palavrão. Ele é necessário
e insubstituíve/, como disse o sociólogo Gilberto
Freyre. Há quem reclame que as palavras de baixo
calão invadiram a vida cotidiana de forma irre~
sistível. Jamais se pronunciou tanto palavrão como
nos dias de hoje, e com tanta volúpia, afirmam
tanto os safados como os guardiães da língua e
dos bons costumes. E, de fato, o palavrão (ou "palavrada", "palavra obscena" ou "palavra-cabeluda")
se intrometeu em todos os registros de falo e todo
tipo de conversação. Por que o fascínio pelo "submundo", pelos "esgotos" da linguagem? Vou tentar
responder ao questionamento, recorrendo primeiramente a um livro.
Em 1974, o folc/orista pernambucano Mário
Souto Maior (1920-2001) concluiu o seu Dicionário
do Palavrão e Termos Afins, agora republicado
num caprichado volume da Editora Leitura, de Belo
Horizonte. (. . .)

O palavrão é fascinante porque gira historicamente em torno do ato sexual. Pertence ao domfnio
púbico (sic). Examinado perto, o palavrão é igual Q
qualquer outro termo de uma determinada 1/ngua.
Diria mais, é talvez o mais fiel e castiço dos vocábulos
de um idioma, porque ele vem do fundo dos tempos.
Não por outro motivo, um dos sinônimos para ele é
o substantivo "palavra': (Luis Antônio Giron. Texto
adaptado da revista Época, 13 de julho de 2010.)

Quais estão corretas?

(BJ Apenasalea!ll.
(C) Apenas a l e a IV.

(DI Apenasallealll.
(E) Apenas a 11 e a IV.

Alternativa "'b": correta
J.

Vou tentar responder ao questionamento = à
questão. A dica já está no texto: AO.

11. Não há crase antes de numeral, apenas quando
indica hora e ao substituir por meio-dia, resultar
em ao. Chegou às duas horas= ao meio-dia. Está
aqui desde as duas horas= desde o meio-dia.

111. Sim. Vamos à substituição: para chegar à sua
obra. Lembre-se: a crase antes de pronome possessivo é facultativa.

IV. Não tem crase por se tratar de uma preposição.

1.6. CESGRANRIO

----------------55. (Cesgranrio -Técnico Previdenciário - INSS/
2005) Coloque C ou I nos parênteses, conforme
esteja correto ou incorreto o uso do acento indicativo da crase.
( } Dona Maria José dirigia-se à cada criança e perguntava.

( ) O bonde elétrico já chegara àquela cidade.
( ) À custa de muito empenho, os alunos aprendiam.

A sequência correta

(A) C-C-L
(B) C-1-C

I

54. (ACP - Inspetor de Polícia - RS/2010) Considere as afirmações abaixo sobre possibilidades de
ocorrência de crase no texto.

(C)

1-C-L

(D) 1-C-C

(E) 1-1-C

é:
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Alternativa "d": correta.
i}

... dirigia~se a cada criança: dirigia-se a cada
menino. Regra: não se usa crase antes de pronome indefinido.

Alternativa "c" - ... chegava àquela cidade. Há
duas opções: 1. Verificar a regência do verbo chegar (quem chega, chega a algum lugar: a +aquela =
àquela}; para evitar erro, sugiro a dica 2: substitua o
próprio pronome demonstrativo por um substantivo
masculino qualquer= chegara ao mar. Resultando em
ao, significa que haverá crase no pronome demonstrativo.
Alternativa "c" -A custa de é uma locução
prepositiva formada com palavra feminina = crase.
Regra: usa-se crase em locuções prepositivas e conjuntivas que não são compostas por palavras masculinas (exemplo: saiu a pé).

1.7. ESAF
56. (ESAF- Técnico- Área Administrativa- MPU/
2004) Assinale a opção correta em relação ao texto
abaixo.
Manifestações públicas em defesa do poder do
Ministério Público (MP) para desenvolver atividades
de investigação criminal aconteceram nas principais
capitais do País. A questão deve ser decidida pefo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Inquérito
nQ 1968. Argumenta-se que somente a polícia tem atribuições para praticar atos de investigação na apuração criminal~ que provas obtidas pelo MP devem ser
invalidadas. A Associação Nacional dos Procuradores
da República (ANPR) organizou, em conjunto com
outras entidades de membros do Ministério Público,
um Dia Nacional de Mobilização com o objetivo de
alertar o sociedade paro as consequências de uma
eventual restrição da atribuição investigatória do MP.
O presidente da ANPR destacou que o papel investigatório do Ministério Público é fundamental no combate
eficaz à criminafidade. (Adaptado de www.mpu.gov.
br!noticias- 22/06/2004).

(A) Para que o período obedeça às exigências da
norma escrita culta, é necessário inserir uma vir~
gula antes de "aconteceram".
(8} A eliminação da vírgula após "Federal" torna o
texto incorreto e causa ambiguidade.
(C) Em

"Argumenta~se"

o "se" indica reflexividade.

Alternativa "e": correta.
O Nota da autora: Questão de crase, pontuação, pronome e período composto.
Na alternativa e: é fundamental no combate à
criminalidade =é fundamental no combate a algo. O
substantivo combate exige a preposição a. Em caso
de dúvida, substitua: combate ao crime.
Alternativa "a" -t necessário inserir vírgula
antes de aconteceram e depois de manifestações
públicas por haver intercalação: Manifestações públicas, em defesa do poder do Ministério Público (MP)
para desenvolver atividades de investigação criminal, aconteceram nas principais capitais do País.
Apenas inserir antes de aconteceram deixa o período
incorreto grdmatlcalmente.
Alternativa "b" -Dois erros: não torna o período
incorreto porque a oração encontra-se na ordem
direta e a vírgula está separando o adjunto adverbial
(facultativo o uso) e não causa ambiguidade.
Alternativa "c" -0 verbo argumentar é transitivo direto + se "" voz passiva sintética + pronome
apassivador e há sujeito (no caso, oração subordinada substantiva subjetiva). Fazendo a transposição
para a passiva analítica, temos: que somente a polícia
tem atribuiçóes é argumentado. Não indica reflexividade (sujeito pratica e sofre a ação), mas sim passividade (o suje'1to sofre a ação).
Alternativa "d" -Mas indica adversidade, oposição e a conjunção e estâ indicando adição.

2. NÍVEL SUPERIOR

2.1. FCC
57. (FCC - Analista Judiciário - Area Judiciária TRT 23/2016) Quanto à ocorrência de crase, considere as frases abaixo.

r.

No segmento ... encontrar um mulungu em meio
à vegetação ..., pode-se substituir corretamente o
elemento sublinhado por "por entre", sem que
nenhuma outra alteração seja feita.

11. No segmento Disse isso à minha avó e ela riu... ,
pode-se suprimir o artigo definido sem prejuízo
para o sentido e a correção.
111. Uma redação correta para o segmento ... na hora
de ir para casa (quantidade de mu!ungus que me

(O) A conjunção "e" está sendo empregada com o
valor semântico de mas.

restava na palma da mão na hora de ir para casa),
caso se substitua a preposição "em" por "a", é: "à
hora de ir para casa".

(E) O emprego do sinal indicativo de crase em "com~
bate eficaz à crimina!idade" justifica-se pela
regência de "combate".

Está correto o que consta em
{A} 111, apenas.

Crase
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(8) I! e 111, apenas.

(Adaptado de: revistaalfa.abril.com.br)

(C) I e 11, apenas.

Preenchem corretamente as lacunas da frase
acima, na ordem dada:

e !!I.
{E) !, apenas.
(D) !,li

(A} às-as-à

Alternativa correta: letra "b"
L Errado: a crase deve ser retirada = por entre
a vegetação (por entre algo: sem preposição, sem
crase);
!L Certo: O artigo - assim como a crase, consequentemente- possui emprego facultativo antes de
pronome possessivo;

!11. Certo. Quando me restavam mulungos na
palma da mão? Na hora de ir para casa ou à hora de ir
para casa= locução adverbial de tempo.
(FCC- 2015) O termo entre parênteses
che corretamente a lacuna da frase em:

58.

(B)

as-as~à

{C)

as-às-à

(D} às- às- a
{E) as-às-a

Alternativa correta: letra "a"
O Nota da autora: Vamos trabalhar por eliminação e substituição.

respeito às diretrizes é essencial: 1. Pela regência:
respeito a algo+ artigo definido feminino singular= crase; 2. Por substituição: respeito aos diretores (substantivo masculino plural) = resultou em
aos, há crase. Eliminadas alternativas b, c e e.

preen~

ignorar é verbo transitivo direto: ignorar algo e

(A) A mudança, começaram .. senti-la apenas os
descendentes dos escravos. (à)
(8)

Não foi apenas com o intuito de libertar ..... escravos que se promulgou a lei Áurea. (aos)

(C)

As condições iniciais dos libertos eram muito próximas ...... de escravidão. (as)

não exige preposição = sem crase; ignorar os
termos= sem crase porque não resultou em ao.
Eliminada de chegamos à resposta.
está ligada à adoção: 1. Pede a preposição a
+ artigo definido feminino slngular = crase; 2.
Ligada ao homem= resultou em ao, há crase.

(D) ...... vésperas do século XX ainda eram debatidas

questões como a escravidão. (Às)
(E) Muito embora lhes fosse conferida ...... condição

de liberto, muitos continuavam subju9ados. (à)

Alternativa correta: letra "d" - Nàs vezes" é
locução adverbial formada por palavra feminina.
Substituindo por termos masculinos:
(A) Começaram a senti-la = não se usa crase em
pronome pessoal oblíquo.
(B)

libertar os escravos= verbo transitivo direto.

(C) as condições eram próximas às (condições)=
os projetos eram próximos aos (projetos).

a condição = sujeito. Não há preposição
{crase) no sujeito.
(E)

59. (FCC - Analista Judiciário - Area Administrativa- TRT 12/2013) No trabalho em equipe, respeito
-------diretrizes é essencial, mas muitos profissionais decidem ignorar---~- regras e tomam decisões de acordo com o que acham melhor. A resistên~
:=ia em aceitar regras geralmente está ligada ____ _
adoção de novos procedimentos e sistemas.

60. (FCC - Analista Judiciário - Área Judiciária - TRT 12/2013) Entre as capitais brasileiras,

somente o Rio de Janeiro é palco _______ altura
de Florianópolis na diversidade das belezas naturais. Com 400 mil habitantes, a cidade começa no
continente e toma
imensa Ilha de Santa
Catarina, com cerca de 60 km de extensão, o que
faz com que sejam longas as distâncias de uma
praia ______ outra.
(Adaptado de: www.viagem.uol.com.br)

Preenchem corretamente as lacunas do texto
acima, na orc!em dada:
(A)

à-à-a

(B)

à-a-a

{C)

a-à-à

{O) a-a-à
(E)

à-à-à

Alternativa correta: letra "b"
pako à altura de Florianópolis: usa-se crase em
locução adverbial composta por palavra feminina. Eliminadas c e d.

:i·._.

..
•
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e toma a imensa Ilha =toma algo~ o verbo não
exige preposição; e toma o imenso terreno: não
resulta em ao substituindo a palavra feminina
por uma masculina= não há crase. Eliminadas a
e e. Mais uma vez chegamos à resposta sem pre-

(D) Com a enorme influência da literatura francesa
medieval não pode ser comparada à da literatura
italiana do século XVI.
{E) As famílias florentinas dos 8ardi e PerUzzi,

comerciantes de lã, chegaram à conceder vultosos empréstimos à outras nações.

cisar analisar a última substituição.
as distâncias de uma praia a outra: 1. Não se
usa crase antes de pronome indefinido. Precisa

•••

decorar? Nada!; 2. Substituindo: distância de
um ponto a outro. Não resultou em~ não há

crase.

I

I

Alternativa "a": correta - Às substituições e a
algumas regras:
~

61. (FCC- Analista Judiciário- AdministrativaTRT9{2013)

as opiniões diferem== mesma regra mencionada
acima.

Costuma-se atribuir--~- originalidade da obra

de G/auber Rocha o êxito do movimento denominado

conforme se dá mais relevo à novidade do conteúdo= .. se dá mais relevo ao novo: com crase.

Cinema Novo, cujos filmes ajudaram ____ a/avancar

temporariamente _____ indústria cinematogrófica
nacional. Preenchem corretamente as lacunas da frase
acima, na ordem dada:

As origens da poesia amorosa italiana geram =
não há preposição no sujeito, ou seja, não há
crase.

._

ou à novidade da forma artística = ou ao novo:
crase.

Perceba que houve paralelismo: conforme se dá
mais relevo ã novidade do conteúdo ou (se dá mais
relevo) à novidade da forma artística.

(A) à-à-a
(8) a-à-a

Alternativa "b" ~ Errada. a literatura italiana
antecipou-se a todas as outras literaturas: não se usa
crase antes de pronome indefinido.

(C) a-a-à

(D) a-à-à

(E) à-a-a

Alternativa "e": correta- Às substituições para
evitar erro.
~

Coloque na ordem direta primeiro: costuma-se
atribuir o êxito do movimento à originalidade=
ao sucesso. Eliminadas alternativas b, c e d.

~

Ajudaram a alavanca r: nào se usa crase antes de
verbo. Eliminada a.

~

Alavancar a indústria = alavancar o comércio.
Nào resultou em ao, não há crase.

____ __ - - - - - ,

62. (FCC- Analista Judiciário - Administrativa TRT 18/2013) O sinal indicativo de crase está empregado corretamente na frase:
(A) As origens da poesia amorosa italiana geram
controvérsias; as opiniões diferem conforme
se dá mais relevo à novidade do conteúdo ou à
novidade da forma artística.
(8) No século XVI, a literatura italiana antecipou-se
à todas-as outras literaturas europeias, criando
novos gêneros e formas de expressão.
(C) Com os mestres de Dante, começa a poesia amorosa; Dante e Petrarca à continuam e 8occaccio
fornece a ela novo requinte psicológico.

Alternativa "c" - Errada. Dante e Petrarca a
continuam "" continuam algo. O a é pronome pessoal oblíquo e não pode receber o acento indicativo
de crase.
Alternativa "d"- Errada. Com a enorme influência da literatura francesa medieval não pode ser
comparada a da literatura italiana= houve inversão
e termos implícitos. MUITO PERIGOSO O PERÍODO!
Ordem direta: A enorme influência da literatura italiana não pode ser comparada com a enorme influência da literatura francesa. Sem crase por se tratar
de sujeito.
Alternativa "e"- Errada. chegaram a conceder
vultosos empréstimos a outras nações = não se usa
crase antes de verbo e antes de pronome indefinido.
63. {FCC- Promotor de Justiça- AP/2012)
A palavra nmaquiavé/icon, _____ que se costuma
atribuir uma acepção negativa, está longe de fazer justiça ___ complexidade do pensamento de Maquiavel, mesmo aquele restrito---~ seu mais famoso tratado, O príncipe.
Preenchem corretamente as lacunas da frase
acima, na ordem dada:
(A} a/à./à

(8) à/a./a

r
'

.

Crase
{C) à/a./ à
(0) a/à./a

(E) à/à./à

65. (Analista Judiciário- Execução de Mandados
- TRF 2" região/2012- FCC)

.. a que se costuma atribuir. .. " (atribuir= VTDI
quem atribui, atribui alguma coisa ~alguém ou~
algo).
.. fazer justiça ~ complexidade ... "(fazer = VTI
quem faz, faz alguma coisa~ alguém ou~ algo.

Preenchem corretamente as lacunas da frase
acima, na ordem dada:

Nesta caso há crase devido à regência do verbo e
por se tratar de palavra feminina).
~

No último caso, há verbo posposto ao A. Não
pode haver crase antes de verbo.

Não deixa de ser paradoxal o fato de o crescimento
da descrença, que parecia levar ____ uma ampliação
da liberdade, ter dado lugar~-- escalada do fundamentalismo religioso, ___ que se associam manifestações profundamente reacionárias .

Alternativa "d": correta
~
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.. restrito a seu mais famoso tratado ..." (não há

(A) a-à-a

(B) à-a-a

crase antes de pronome possessivo masculino)

(C) a-a-à

Alternativas "a", "b", "c" e "e" - todas estão

(0) à-à-a

incorretas, conforme explicações dadas na alternativa "d".

(E) a-à-à

64. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRE /CE/2012)

Alternativa "a": correta.
;

Das decisões cotidianas relacionadas __~ distrações e dietas--~- escolhas profissionais e afetivas de
longo prazo, o modo como usamos o tempo influencia

levar a uma ampliação= levar a um ponto: sem
crase. Eliminadas alternativas b e d.

;

ter dado lugar à escalada = ter dado lugar ao
escalão: com crase. Eliminada c.

todos os setores da vida e acarreta algum tipo de ônus
ser pago futuramente.

;

fundamentalismo religioso a que se associam
manifestações = a que: sem crase porque o pronome relativo retoma termo masculino. Eliminada alternativa e.

-~-~

Preenchem corretamente as lacunas da frase
acima, na ordem dada:
{A)

a~às~à

(B) à~as-;à
(C) à~às~a
(O} à~as-a

(E) a-às-a

Alternativa "e": correta.
Apenas com macetes a questão -é resolvida!
Relacionadas a distrações: singular + plural
nunca admitirá crase. Por quê? Por haver apenas
uma preposição. Se houvesse artigo, certamente
teríamos plural, assim haveria o acento indicativo
de crase.
Ocorre paralelismo: decisões cotidianas relacionadas a distrações e dietas às escolhas profissionais
(substitua por a palavra feminina posterior ao AS por
uma masculina !')ertencente à mesma classe gramatical, ou seja, substantivo "" relacionadas AOS processos). Se ao substituir por um vocábulo masculino
resultar na combinação AO- preposição A+ artigo
O-, indica que há crase.

66. (Analista Judiciário - Área Judiciária TRE/
RN 2011 - FCC)
O valor que atribuímos ___ coisas é resultado,
não raro, de uma história pessoal e intransferível, de
uma relação construída em meio a acidentes e percalços fundamentais. Assim, nosso apreço por elas não
corresponde absolutamente ___ valorização que
alcançariam no mercado, esse deus todo-poderoso,
que, no entanto, resta impotente quando ao valor econômico se superpôe ____ afeição.
Preenchem corretamente as lacunas da frase
acima, na ordem dada,
(A) às-à-a

(B) as-à-a
(C) as-a-à
(0) às-a-a

(E) às-à-à

Alternativa "a": correta- Atribuímos às coisas
=aos sons. Eliminadas a!ternativas b e c.
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Não correspondem à valorização
Eliminada d.
..

=

ao intuito.

A afeição possui função de sujeito: afeição é
superposta. Eliminada e.

68. (FCC- TRT 24- Analista Judiciário/2011) Justifica-se plenamente o emprego de ambos os sinais
de crase em:

Náo há crase em sujeito.

(A\ Ela pode voltar ã qualquer momento, fiquemos
atentos à sua chegada.

67. (iFCC - TRT 23 - Analista Judiciário/2011)

(B) Dispôs-se à devolver o livro, à condição de o Hberarem da multa por atraso.

~Dica-

"Corho historiador quis elaborar formas de apreensão
do mutável, do transitório e de processos ainda incipientes no vir a ser da sociedade brasileira". A frase

acima está corretamente reescrita, preservando-se
em linhas gerais o sentido original, em:
(A) Às formas de apreensão do mutável, do transitório e de processos ainda incipientes no vir a ser
da sociedade brasileira voltou-se o historiador
Sérgio Buarque, com o intento de elaborá-las.
(B)

(C)

Sérgio Buarque, como historiador, dedicou-se
à elaborar formas de apreensão do mutável, do
transitório e dos processos ainda incipientes no
vir a ser da sociedade brasileira.
As formas de apreensão do mutável, do transitório e de processos ainda incipientes no vir a ser
da sociedade brasileira o historiador Sérgio Suarque pretendeu dar elaboração.

(O) Em seu trabalho como historiador, Sérgio Suarque tinha como meta chegar à certas formas de
apreensão do mutável, do transitório e de processos ainda incipientes no vir a ser da sociedade
brasileira.
(E) O historiador Sérgio Buarque dedicou-se a ela~
boração de formas de apreensão do mutável, do
transitório e de processos ainda incipientes no
vir a ser da sociedade brasileira.

(C) Postei-me à entrada do cinema, mas ela faltou
também à esse compromisso.
(0)

Àquela altura da velhice já não assistia à filmes
trágicos, apenas aos de humor.

{E) Não confie à priminha os documentos que
obtive à revelia do nosso advogado.

Alternativa "e": correta- Não confie ao moço
=à priminha; à revelia= locução adverbiaL
Alternativa "a" - Errada. a qualquer = além
de não se usar crase antes de pronome ihdefinido, a
palavra posterior é masculina; à sua chegada= crase
antes de pronome possessivo é facultativa, portanto
pode ser considerada correta.
Alternativa "b" - Errada. a devolver = não se
usa crase antes de verbo; à condição= locução.
Alternativa "c"- Errada. à entrada = locução
adverbial de lugar; a esse compromisso ::: não há

crase a.ltes de palavra masculina.
Alternativa "d"- Errada. Àquela altura= locução adverbial; a filmes= não há crase antes de palavra masculina.
69. (FCC - TRT 12 - Analista Judiciário/2010)
Observam-se plenamente as regras que regulamentam o emprego do sinal de crase em:

Alternativa "a": correta- O historiador voltou-se às formas de apreensão. Substituindo por um
substantivo masculino plural qualquer, resulta em: o
historiador voltou-se aos projetos. Resultou em ao
=crase.

(A} Se uma forma de reação ao humor é rir à socapa,
outra forma, contrária àquela, é rir às escâncaras.

Alternativa "b'' - Errada. a elaborar == não se
usa crase antes de verbo.

(C) Assiste à toda gente o direito de não se rir de
uma piada, mas não cabe à nenhuma pessoa
impedir que alguém a conte.

Alternativa "c"- Errada. às formas"" explicação
acima.
Alternativa "d"- Errada. a certas formas. Se a
palavra posposta é adjetivo, substituamos por um
adjetivo masculino (embora o fato de ser uma palavra singular seguida de uma palavra plural já eliminar
a crase). Chegar a certos momentos= sem crase.
Alternativa "e"- Errada. dedicou-se à elaboração. Substituindo: dedicou-se ao plano= crase.

(B) O humor não pede licença à ninguém para se
fazer presente, nem recorre à normas de boa
conduta para se justificar.

(0) O humorista requisitou àquela senhora para contracenar com ele, mas, afeita à defender o "politicamente correto", ela se recusou.
(E) É à partir das reações de alguém à ação do humor
que podemos chegar à alguma conclusão sobre
o seu caráter pessoal.

Alternativa "a"- Correta.
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Crase
O Nota da autora: Trabalhar por substituição e
relembrar as regras fundamentais:

71. (Analista Judiciário- Área Judiciária- TRF 3a
região/ 2007- FCC) É preciso suprimir um ou mais

..

à socapa= locução adverbial de !Tlodo

sinais de crase em:

..

contrária àquela= contrária ao riso: àquela

..

às escâncaras =locução adverbial de modo

(A) À falta de coisa melhor para fazer, muita gente
assiste à televisão sem sequer atentar para o que
está vendo.

Alternativa "b" - a ninguém = não há crase
antes de pronome indefinido; recorre a normas =
não há crase em a (singular}+ vocábulo no plural.
Alternativa "c" - Assiste a toda = não há crase
antes de pronome indefinido; não cabe a nenhuma
pessoa= não há crase antes de pronome indef:nido.
Alternativa "d" - requisitou àquela senhora =
ao senhor (certo); a defender = não há crase antes
de verbo.
Alternativa "e"- a partir= não há crase antes
de verbo; chegar a alguma conclusão= não há crase
antes de pronome indefinido.

-------···-···-·-·- - - - - - - · --------70. (FCC- Analista Judiciário -Área Judiciária TRT- ga Região/2010) Considere as frases abaixo.
1.

_____ quem não o podia pegar o grito foi lançado.

11. Aludiam ____ uma imensa tela dourada os fios
de sol que se cruzavam.

!11. O resultado de seu trabalho foi comparado
luz da manhã.
Preenchem corretamente as lacunas, respectivamente:
(A)

a-à-à

(BJ à-a-à
(C)

a-a-à

(DI a-a-a
(E) à-à-a

Alternativa "c": correta- Antes dos pronomes
quem e cujo(a) NUNCA haverá crase. Eliminam-se as
alternativas b e e.
Fazendo a substituição do termo feminino por
um masculino, não ocorre a combinação AO. Veja:
aludiam a. um imenso telão. Caso queira relembrar a
regra: não se usa o acento indicativo de crase antes
de artigo indefinido. Elimina-se a alternativa a. No
item 111, voltemos à substituição: foi comparado AO
dia.
O grande problema em trabalhar com a regência
em questão de crase (são sinônimos), é errar a regência e consequentemente errar a crase. Opte pela
substituição para não haver possibilidade de erro.

(B) Cabe à juventude de hoje dedicar-se à st1bstitui-

ção dos apelos do mercado por impulsbs que,
em sua verdade natural, façam jus à capacidade
humana de sonhar.

(C) Os sonhos não se adquirem à vista: custa tempo
para se elaborar dentro de nós a matéria de que
são feitos, às vezes à revelia de nós mesmos.
(D) Compreenda-se quem aspira à estabilidade de

um emprego, mas prestem-se todas as homenagens àquele que cultiva seus sonhos.

(E) Quem acha que agracia à juventude de hoje com
elogios ao seu pragmatismo não está à salvo de
ser o responsável pela frustração de toda uma
geração.

Alternativa "e": correta - O verbo agraciar é
transitivo direto e não admite preposição. Facilitemos com as substituições: Quem acha que agracia o
jovem= a juventude; a salvo: não se usa crase antes
de palavra masculina.
Alternativa "a" - Ao momento de coisa
melhor. .. ; assiste ao filme.
Alternativa "b"- Cabe ao jovem; dedicar-se ao
estudo; façam jus ao texto.
Alternativa "c" -à vista, às vezes e à revelia
são locuções adverbiais.
Alternativa "d"- Aspira ao emprego; prestem-se todas as homenagens ao leitor.
lembre~se: a substituição deve ocorrer por
classe gramatical idêntica à posterior ao possível
indicador de crase, não pelo masculino da palavra.
Exceção no pronome demonstrativo, pois se pensar
pela regência, pode errar. Substitua por um substantivo masculino e garanta sua vaga. Fica a dica.

72. (Analista Judiciário- Execução de Mandados
- TRF 4a região/-2006 - FCC) Quanto à observância da necessidade do sinal de crase, a frase inteiramente correta é:
(A)

,_

..
•

Voltam-me à memória os romances a que me
dediquei como jovem leitor, bem como os filmes
a que assisti com tanto prazer.

(B) Se à principio os jovens demonstram pouco interesse pelas ficções, o contínuo estímulo a elas
pode reverter esse quadro.

_j
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(C) Quem se entrega

à boa leitura pode avaliar sUa

Eleições no Brasil: uma história de 500 anos. Brasília: Tribunal Superior

inestimável contribuição à uma vida interior
mais rica e mais profunda.

Eleitoral, 2014, p. 27-8./nternet: <www.tse.jus.
Q!.>(com adaptações).

(0) Ao se referir à ficção de "O Caçador de Pipas", o

autor tomou-a como exemplo essencial a argumentação que desenvolvia.
(E) Os que se dedicam à cultivar a boa literatura
sabem o quanto é difícil dotar as palavras de um
sentido verdadeiramente essencial.

Alternativa "a": correta -Voltam-me ao cérebro= à memória.

Alternativa "b''- a princípio= não se usa crase
antes de palavra masculina.

Alternativa "c"- a uma vida= não se usa crase
antes de artigo indefinido. Substitua: a um trajeto.
Alternativa "d" -exemplo essencial à argumentação= ao texto.

Alternativa "e" - a cultivar = não se usa crase
antes de verbo.

74. (Cespe- Analista Judiciário- Área Judiciária
- TRE-GOI2015) O trecho "que se segu1r9m à Procla-

mação" poderia ser reescrito, sem alteração da ide ia
original nem prejuízo gramatical, da seguinte forma:
que seguiram a Proclamação.

Certo - Os primeiros anos que foram seguidos à Proclamacão (substantivo feminino) """ foram
seguidos ao poder (substantivo masculino). A crase
é obrigatória por ter resultado em ao (preposição a
+ artigo o). Os anos que seguiram a Proclamação =
os anos que seguiram o poder. Substituindo a palavra feminina por uma masculina de classe gramatical idêntica e resultando em ao, haverá crase; resultando em o, não haverá crase.
~

Dica complementar (quanto a não alteração da
ideía): O verbo seguir no sentido de "vir na sequ-

ênda, vir depois, continuar, prosseguir, suceder"
pode ser intransitivo (usado sem pronome) ou
pronominal: "<:.s informações que seguem" ou "as
informações que se seguem". Étambém intransitivo com o significado de "estar próximo".

2.2.CESPE

-------

(CESPE~ DPU/2016) No trecho "Anteriormente à
primeira Constituição pátria", o emprego do acento
indicativo de crase é facultativo.

73.

( ) certo

( ) errado

75. (Cespe- Analista Judiciário- Área Judiciária
- TRE-GOI2015) No trecho "Em meio a esse cenário",
a inserção de sinal indicativo de crase no "a" acarretaria prejuízo à correção gramatical do texto.

Errado - O acento é obrigatório, pois a preposição "a" é exigida em anteriormente a algo.

Entenda melhor: os numerais ordinais (primeiro,
segundo, terceiro... nono, décimo, etc) comportam-se como quaisquer palavras no que diz respeito ao
emprego da crase. O essencial é que se tenha a presença da preposição a, e o numeral ordinal esteja no
feminino. Exemplo: Refere-se à segunda edição do
livro. A crase se justifica pela presença da preposição
a, exigida pelo verbo referir-se, e pelo fato de o ordinal segunda estar no feminino.

Certo- Não se usa crase antes de palavra mascu-

lina.
Cuidado: a crase aparece antes de palavra masculina quando uma palavra feminina está subentendida na construção da frase, como em "fez um gol à
David Luiz", que é "gol à moda de David Luiz", e "vou
à João Mendes", que é "vou à praça João Mendes".

Trecho para o item.
Trecho para o item.

Os primeiros anos que se seguiram à Prodamaç@ da Repóblica foram de grandes incertezas quanto
aos trilhos que a nova forma de governo deveria seguir.
Em uma rápida olhada, identificam-se dois grupos que
defendiam diferentes formas de se exercer o poder da
Repóblica: os civis e os militares.(...)
Ane Ferrarl Ramos Cajado, Thiago Dornelles e
Amànda Camylla Pereira.

O usa indevido de drogas constitui, na atualidade,
séria e persistente ameaça à humanidade e à e<;tabi·
/idade das estruturas e valores políticos, econômicos,
sociais e culturais de todos os Estados e sociedades.(... )

(In temet: www. direitosh. umanos. usp.br)
76. (Cespe - Agente de Polícia Federal DPF/2014) O acento indicativo de crase em "â huma-

nidade e à estabilidade" é de uso facultativo, razão

F
I

Cras1::!
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por que sua supressão não prejudicaria a correção
gramatical do texto.

( ) Certo { ) Errado

78. {CESPE- Analista do MPU/2013) O emprego do
sinal indicativo de crase é facultativo em ~à labuta" e
"às alturas"; por isso, sua omissão não traria prejuízo
para correção gramatical do período.

{ ) Certo ( ) Errado

Errado- Pela regência: ameaça a algo= a preposição foi exigida pelo substantivo (regência nominal)
+substantivo feminino que pode admitir artigo (a)=

à. Nesse caso, a crase é obrigatória.
Outra forma seria abusar do paralelismo e usar

apenas a preposiç.§o ligando os dois termos: ameaça
a.- humanidade e......,. estabílidade.

Trecho para o próximo item.

(..) Até o dia seguinte eu me transformei na
própria esperança de alegria: eu não vivia, nadava

devagar em um mar suave, as ondas me levavam e

Errado- Vamos substituir as palavras femininas
por masculinas pertencentes à mesma classe gramatical?

•

Quando o escravo vai à labuta = vai ao labor:
com crase porque na fo;:;:nar;:;ãSculina há preposição a+ artigo o. Resultou em AO, crase!

•

o outro voa às altur3s =voa aos~: com crase.

Poderia, também, simplesmente pensar que as
expressões são adverbiais compostas por palavras
femininas. A omissão traria prejuízo.

me traziam. No dia seguinte, fui à sua casa, literal-

mente correndo. Não me mandou entrar.(...)

Clarice Lispector. Felicidade clandestina.
In: Felicidade clandestina: contos. Rio d'2
Janeiro: Rocco, 1998
(com adaptações).
77. (CESPE - Analista Judidário -Área Administrativa- STF/2013) O acento indicativo de crase em
~à sua casa~ é obrigatório, uma vez que o vocábulo
"casa" está especificado pelo pronome usua" e o
verbo ir- "fui"- exige a preposição a.

Errado- O que CESPE fez agora? Simplesmente
juntou duas regras para tentar achacar o candidato.
Você pensou: a regra de crase antes das palavras
terra e casa é ímpar. Sim, vamos relembrar: só se usa
o acento indicativo de crase se especificadas. Até aí,
tudo bem. Mas isso foi pedido? Não. Esqueça a palavra
casa e se atente ao pronome possessivo sua. A regra é:
crase facultativa antes de pronome possessivo feminino, por isso está errado o item, não é obrigatório.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
(... ) Quando o escravo vai à labuta, o outro
voa às alturas, enojado. À noite, nesse momento
calmo em que o isolamento e o silêncio nos integram, os dois irmãos se encontram e confabulam ou filosofam. (José Bento Monteiro Lobato.
Literatura do minarete. São Paulo: Globo, 2008,
p. 265, com adaptações).

Trecho para o item.
(...)Reprimimos em nós desejos e fantasias que nos
parecem ameaçar o convívio social. Logo, frustrados,
zelamos pela prisão daqueles que não se imoõem as
mesmas renúncias. Mas a coisa muda quando a pena é
radical, pois há o risco de que a morte do culpado sirva
para nos dar a ilusão de liquidar, com ela, o que há de
pior em nós. Nesse caso, a execução do condenado é
usada para limpar nossa alma. (. ..)
Contardo Calligaris. Terra de ninguém- 101 crôni·
cas. São Paulo: Publifolha, 2004, p. 94-6 (com adaptações).

79. {Cespe- Agente de Polícia Federai-DPF/2012)
Considerando-se a dupla regência do verbo impor e
a presença do pronome "mesmas", seria facultado o
emprego do acento indicativo de crase na palavra
"as" da expressão "as mesmas renúncias".

Errado- O emprego da crase é obrigatório e
não facultativo. Substituindo: daqueles que não
se impõem às mesmas regras = aos mesmos
projetos. Substituindo pela mesma classe gramatical e resultando em ao (preposição a+ artigo o),
há crase.

Atenção! Julguli! o item subsequente,
acerca do trecho.
A cada cinco pessoas aptas a votar nas eleições
de 2010, uma era analfabeta ou nunca havia frequentado uma escola.
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Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.

80. {UNB/CESPE- Poder Judiciário- TRE/ES/2012)
Em "aptas a votar", a substituição do verbo "votar"

pelo substantivo votação tornaria obrigatório, para
a manutenção do sentido do texto, o emprego do
acento grave: aptas à votação.

()Quando são presos, os criminosos respondem geralmente por estelionato, cuja pena
máxima é de cinco anos de cadeia. Se fossem
condenados por assalto a banco, eles poderiam
ser punidos com até quinze anos de prisão.
Por causa dessas vantagens, há de 100 a 150
quadrilhas virtuais em atividade no país. Para
reverter esse quadro, a Federação Brasíleira de
Bancos tenta convencer o Congresso Nacional
a criar uma legislação específica para punir os
delitos e/etrónicos, semelhante àquela adotada
há nove anos pela União Europeia. (André Vargas. Assalto.com.br, In: Veja, 24/11/2010, com
adaptações).

( ) Certo ( ) Errado

Alternativa "c": correta- Substituindo o verbo

votar pelo substantivo votação, o acento grave é
obrigatório, pois as pessoas estão aptas a algo (preposição)+ o artigo feminino a. E se errar a regência?
Erra a questão! Trabalhe com a dica da substituição
por uma palavra masculina da mesma classe gramá-

tica: pessoas aptas ao voto. Percebe como facilita e se
gasta menos tempo?

Atenção! Julgue o item subsequente,
acerca dos sentidos e da organização
das ideias do trecho.
. .) O povo a que remete a ideia de soberania popular constitui uma unidade, e não, a soma
de indivíduos. Jurídica e constitucionalmente, a
representação "representa" o povo (e não, todos
os indivíduos). Além disso, não há propríamente
mandato, pois a função do representante se dá
nos limites constitucionais e não se determina por
instruções ou cláusulas estabelecidas entre ele
(ou o conjunto de representantes) e o eleitorado.
As condições para o exercício do mandato e, no
limite, seu conteúdo estão predeterminados na
Constituição e apenas nela. Estritamente, nem
sequer é possível falar em representação, pois não
há uma vontade pré-formada. Há a construção de
uma vontade, limitada apenas aos contornos constitucionais. (Eneida Desiree Salgado. Prindpios
constitucionais estruturantes do direito eleitoral.
Tese de doutoramento. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2010. Internet: <http://dspace.c3sl.
ufpr.br>, com adaptações).

81. (CESPE -Analista Judiciário- AreaJudiciáriaTRE- RJ/2012) A correção gramatical do texto seria
mantida caso a expressão "aos contornos constitucionais" fosse substituída por à legislação constitucional.

82. (CESPE - Delegado de Polícia - ES/ 2011} O
uso do acento grave no pronome "àqUela" é obrigatório.
( ) Certo ( ) Errado

Certo - Em questóes de crase, trabalharemos
por substituiçóes. Mesmo se tratando da crase no
pronome demonstrativo, para evitar erro.
Criar uma legislação semelhante àquela= semelhante ao texto. Resultou em ao= crase.
Exemplo: Apesar de comumente confundidas, a
admiração e a inveja não pertencem ____ mesma
categoria de afetos, pois a última causa prejuízo
_____ autoestima e leva, constantemente, _ _ _
sensações de insatisfação e angústia.
~

a admiração e a inveja não pertencem à mesma
categoria = ao mesmo conceito {substitua por
qualquer substantivo masculino, resultou em AO
=crase). Eliminadas alternativas!?. e~..

~

causa prejuízo à autoestima =ao ego •

._

leva, constcntemente, a sensações= não se usa
o acento indicativo de crase quando houver singular+ plural.

Por quê? Porque se trata apenas de uma preposição anteposta ao substantivo e não de artigo.

( ) Certo { ) Errado

Certo - Limitada a algo: limitada à legislação.
Substitua o substantivo feminino por um masculino
qualquer: limitado ao juiz. Resultou em ao= crase. Já
havia a dica no texto: aos contornos.

83. (CESPE - Analista Processual - MPU/2010) A
ausência de sinal indicativo de crase no segmento "a
classes" indica que foi empregada apenas a preposição a, exigida pelo verbo dar, sem haver emprego do
artigo feminino.
{ ) Certo ( ) Errado

Crase

Certo- Sempre que houver a formação a (singular} + substantivo plural. significa que teremos preposição+ substantivo. Se houvesse artigo acompanhando o substantivo, obviamente, estaria também
no plural. Dão quitação a algo= preposição exigida
pelo substantivo quitação.
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preposição e esta não admite plural, ou seja, teríamos a seguinte construção: refere-se a combinações.
,._ Dica (desde que se faça a substituição):
~

Singular+ plural-= sem crase: refere-se a combinações= refere-se a encontros.

•

Singular+ singular-= com crase: refere-se à combinação = refere-se ao encontro.

•

Plural+ plural= com crase: refere-se às combinações = refere-se~ encontros.

... Dica- Primeiro, faça a substituição para saber

se há preposição + artigo
•

Singular+ singular= crase. Quitação à classe: ao
pagamento.

•

Plural + plural = crase. Quitação às classes: aos
pagamentos.

•

Singular+ plural= sem crase. Quitação a classes:
a p3gamentos.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.

(... ) A capacidade refere-se às combinações
alternativas de funcionamentos a partir das quais
uma pessoa pode escolher. Assim, a noção de
capacidade é essencialmente um regime de liberdade- o leque de opções que uma pessoa tem para
decidir que tipo de vida levar. (.. .) (Amartya Sem.
Desenvolvimento com opulência, ou com liberdade efetiva. In: Planeta, maio/2010, p. 75, com
adaptações).

84. (CESPE - Procurador do Município - Prefeitura Boa Vista - RR/2010) O acento grave em nàs
combinaçõesn indica aí a presença do artigo feminino antes do substantivo; mas seria igualmente
correto omitir o artigo, ao retirar o acento grave e
escrever as combinações.

Errado.
O Nota da autora: Eis um clássico exemplo de
peguinha de CESPE. Se o termo posposto ao as for
plural e o verbo anterior pedir a preposição a, haverá
-crase. Basta substituir por uma palavra masculina
pertencente à mesma classe gramatical (substantivo,
no caso) -= refere-se às combinações: refere-se aos
encontros. Resultando em ao, haverá crase. Por quê?
Porque ocorre a combinação de preposição+ artigo.

Atenção! Julgue o item subsequente, acerca dos
sentidos e da organização das ideias do trecho.
(.. .)

O que verdadeiramente interessa no caso é
que, no processo, a indignação de Ramos, apesar
de ele ter sido considerado um homem violento,
pareceu compreensível aos depoentes. Ainda que
ele não tivesse justificado seu ato extremo, nenhuma das testemunhos negou-lhe razão por ter
raiva de Isabel, que, afinal, o recebera em casa. t
rara, na documentação, referência tão explícita à
convivência interétnlca no nível privado bem como
às normas de comportamento e tensões que implicava, consubstanciadas no sentido pejorativo que
a qualificação negro, dada por Isabel ao seu convidado, tinha para os que conviviam com eles, ou
seja, não foi o convite de Lisboa e Isabel para que
Ramos jantasse em sua casa- um homem livre, ao
que tudo indica, descendente de africanos - que
causou estranheza às testemunhos, mas o fato de
que, nessa situação, a anfitriã o tivesse chamado
de negro, desqua/ificando-o, desse modo, como
hóspede à mesa do casal. (... )

Hebe M. Mattos de Castro. Laços de famflia e
direitos no final da escravidão. In: História da vida
privada no Brasil: Império. Coordenador-geral
Fernando A. Novais; organizador do volume Luiz
Felipe de Alencastro. vol. 2. (São Paulo: Companhia
das Letras, 1997, p. 347-3, com adaptações).

85. (CESPE -Analista Judiciário - Área Judiciária
TRE- BA 2010) No trecho "bem como às normas de
comportamento e_ tensões", o emprego do acento
indicativo de crasejustifica·se pela regência da forma
verbal "implicava" e pela presença do artigo definido.
( ) Certo { ) Errado

Se estivessem no singular, haveria crase também
=refere-se à combinação: refere-se ao encontro.
A informação do item acima está incorreta, pois
de o artigo definido for retirado (antes do substan·
tivo plural), obrigatoriamente teremos apenas uma

Errado- Note o paralelismo:
Referência tão explícita I à convivência I às normas de comportamento.

·••
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O acento indicativo de crase justifica-se pela
regência do adjetivo exp!idta.

Trecho para o item.

..
•

A visão do sujeito indivíduo - indivisível-pres-

supõe um caráter singular, único, racional e pensante
em cada um de nós. Mas não há como pensar que f2ill:_
timos oreviamente a nossas relacões sociais: nós nos
fazemos em teias e tensões relacionais que conformarão nossas capacidades, de acordo com a sociedade

em que vivemos. (... )
Flávia Schifling. Perspectivas sociológicas. Educação
&psicología.ln: Revista Educação, vol 1, p. 47 (com
adaptações).

86. (Cespe -

Agente de Polícia Federal -

OPF/2009) A inserção do sinal indicativo de crase
em uexistimos previamente a nossas relações
sociais" preservaria a correção gramatical e a coe-

rência do texto, tornando determinado o termo
"relações".

seu compromisso com os direitos humanos; e seu
comprometimento com a ciência e a tecnologia. O
Brasil pode vir a exceder em todos esses aspectos.
No passado, o calcanhar de aquiles do Brasil se situou naquela terceira esfera, a dos direitos humanos.
Como os Estados Unidos da América (EUA) e, na verdade, a maior parte das Américas, o Brasil foi forja1o
em um cadinho de conquista colonial e escravidbo
brutal. Esse nascimento violento deixou um legado
de enormes divisões étnicas entre as elites de
ascendência europeia, as comunidades indígenas
e as populações de origem africana, descendentes
de escravos. Da mesma forma que os EUA, o Brasil ainda não superou essa genealogia cruel. ~
desigualdades associadas a raça e etnia configuram
um abismo- e, claro, propiciaram a geração de conflitos, a inclinação para o populismo e a instalação
ocasional de regimes autoritários. (Jeffrey Sachs. fn:
Veja 40 Anos, set./2008, com adaptações).

87. (CESPE- Delegado de Polícia- PB/ 2008) Preservam-se a coerência do texto e o atendimento às
regras gramaticais da língua portuguesa ao se inserir
sinal indicativo de crase em
(A) "a ciência e a tecnologia": à ciência e à tecnologia.

Errado- Não se usa o acento indicativo de crase
com palavra singular+ plural por se tratar apenas de
uma preposição e não de preposição e artigo.

Dica: se fosse singular+ singular, ou plural+
plural "" crase.
)>

-existimos previamente a nossa relação sociq.l""
ao nosso estrito relacionamento;

(B) "a dos direitos": à dos direitos.

(C) "as comunidades indígenas e as populações de
origem africana": às comunidades e às populações de origem africana.
(0) "As desigualdades": Às desigualdades.
(E) "a raça": à raça.

- existimos previamente às nossas relações
sociais= aos nossos estritos relacionamentos.
Justificativa de anulação e de manuten·
ção de gabarito (com base no modelo de prova
disponível no sítio do CESPE/UnB): A inserção
do sina! indicativo de crase em "existimos previamente a nossas relações sociais" preservaria a correção gramatical e a coerência do texto apenas se
estivesse marcada a coocorrência da preposição
e do artigo: o sinal indicativo de crase indica essa
concorrência da preposição a e do artigo definido.
Como o termo regido está no plural, para a correta
concordância, o artigo deveria estar no plural. Portanto, sem a presença doS não existe artigo. E sem
o artigo, não há crase.

Alternativa "e": correta - Associadas à raça ""
ao homem.

Atenção! O texto refere-se à questão seguinte.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.

Acredito que, no sécufo XXI, o sucesso de
qualquer sociedade dependerá de quatro caractenSticas: sua geografia e sua base de recursos; sua
capacidade de administrar mudanças complexas;

Alternativa "a" -seu comprometimento com ~
ciência e a tecnologia= com o estudo e o valor. Substituindo não resulta em AO, logo não há crase.
Alternativa "b" -A esfera dos direitos = o
momento dos direitos. É aposto explicativo "' sem
crase, pois a preposição não foi pedida.
Alternativa "c" -Mais uma vez, trata-se de
aposto explicativo e não admite crase.
Alternativa "d" -Nunca haverá crase no sujeito,
pois não pode haver preposição.

Falara com voz sincera, exaltando a beleza da
paisagem e revelando que, se dependesse só dele,

Crase

711

passaria o resto da vida ali, morreria na varanda,
abraçado à visão do rio e da floresta. Era isso o que
mais queria, se Alícia estivesse ao seu lado.
Agora, ao v~-1o assim, suado e nervoso,
mudando de lugar o tempo todo e murmurando
palavras que me escapavam, temia que me abordasse para conversar sobre o filho. () (Milton
Hatoum. Cinzas do Norte. São Paulo: Companhia da
Letras, 2005, p. 86-7).

88. {CESPE - Delegado de Polícia - AC/ 2008) O
emprego da crase antes do substantivo "visão" é
optativo, visto que o termo "abraçado" pode ser
seguido por complemento direto ou indireto.

{ ) Certo ( ) Errado

Atenção! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do trecho.
(... ) Como nada ainda deu certo no planeta,
a internacionalização só será aceitável quando se
cumprirem duas premissas. Primeira: que desapareçam os Estados nacionais_ (... ) (Roberto Pompeu
de Toledo. Amazônia: premissas para sua entrega.
In: Veja, 28/512008, com adaptações).

90. (CESPE - Analista Judiciário - Área Judiciá-

ria- STJ/2008) Mantêm-se a coerência de ideias e a
correção gramatical do texto ao se empregar o sinal
indicativo de crasé'no "a': em "a internacionalização",
situação em que esse termo seria empregado como
objeto direto preposicionado.

{ } Certo { ) Errado
Errado - Abraçado à visão = o advérbio moda!
abraçado pede complemento indireto: abraçado a
quem ou a que, portanto, ocorre a composição do
artigo A+ preposiçào A: à visào, não sendo, nesse caso,
optativo o uso da crase antes do substantivo visão.

Errado- A internacionalização possui função de
sujeito e não há crase no sujeito.

-----·--

Diquinha: Abraçado ao olho.

91. (CESPE- Analista do Seguro Social- INSS/
2008) No trecho "o tempo livre tende em dire-

Atenção! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do trecho.
(... ) A ação ética só é virtuosa se for livre e só
o será se for autônoma, isto é, se resultar de uma
decisão interior do próprio agente e não de uma
pressão'externa. Evidentemente, isso leva a perceber
que hd um conflito entre a autonomia da vontade
do agente ético (a decisão emana apenas do interior do sujeito) e a heteronomia dos valores morais
de sua sociedade (os valores são dados externos ao
sujeito). (... ) (Marilena Chaui. Uma ideologia perversa. In: Folha onfine, 14/311999, com adaptações).

89. {CESPE -Analista Judiciário -Área JudiciáriaSTF/2008) É pela acepção do verbo levar, em "leva a
perceber", que se justifica o emprego da preposição
"a" nesse trecho, de tal modo que, se for empregado
o substantivo correspondente a "perceber", percepção, a preposição continuará presente e será correto
o emprego da crase: à percepção.

ção contrária à de seu próprio conceito", o acento
grave indica crase da preposição a, exigida pela
regência de "contrária", com o pronome demonstrativo a.
{ } Certo { ) Errado

Certo - Cuidado! Há palavra elíptica (oculta): o
tempo livre tende em direção contrária à (direção =
àquela) de seu próprio conceito. Substituindo o subs-

tantivo feminino direção por um masculino qualquer, teremos: o tempo livre tende em sentido contrário ao (sentido) de seu próprio conceito.

Trecho para a próxima questão.
(. .. ) Na sociedade capitalista, a produtividade
do trabalho aumentou simultaneamente a tão
forte rotinização, apequenamento e embrutecimento do processo de trabalho (... ) (Emir Sader.
Trabalhemos menos, trabalhemos todos. In: Correio Brazilíense, 18/1112007, com adaptações).

{ } Certo { ) Errado

Certo- Correto e gramaticalmente necessário o
emprego da crase antes do substantivo percepção.
Substitua por um substantivo masculino: leva ao
entendimento= leva à percepção.

92. (CESPE - Analista Judiciário - Área Judiciária - TST/2008) A ausência do sinal indicativo de
crase em "a tão forte" indica que nesse trecho não foi
empregado artigo, mas apenas preposição.

( } Certo ( ) Errado

!
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Certo- Nem cabe artigo na expressão.

Atenção! A respeito da organização do
trecho abaixo, julgue a questão.
Não temos dado muita atençóo a uma de
nossas mais importantes riquezas nacionais.
[.. .] (Antônio Silveira. R. dos Santos. Patrimônio
linguístico: importáncia e proteção. In: Correio
Broziliense, Direito e Justiça, 517/2004, p. 3, com
adaptações).
93. (CESPE - Defensor Público - OPU/ 2004) t
gramaticalmente opcional o emprego do sinal
indicativo de crase em "a", mas seu uso tornaria
o sentido de "atenção" menos genérico e mais
especificamente direcionado para "riquezas
nacionais".

) Certo ( ) Errado

Errado -a utilização da crase, neste caso, seria
gramaticalmente incorreta, e não opcional, uma vez
que seu uso não ocorre antes de numerais cardinais
(uma, duas, três, etc.).

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
(... ) Estudos a respeito de riqueza e pobreza
ora dão quitação a classes pela forma quantitativa
da ordem do ganho econômico, oro pelo grau de
consumo na sociedade capitalista, ora pela forma
de apresentação em vestuário, ora pela violéndo de quem não tem mais nada a perder e assim
por diante. (... ) (Dina Maria Martins Ferreira. Nóo
pense, vejo. São Paulo: Fapesp&Annablume, p. 62,
com adaptações).

94. (CESPE- Analista Processual - MPU/2010} A
ausência de sinal indicativo de crase no segmento "a
classes" indica que foi empregada apenas a preposição a, exigida pelo verbo dar, sem haverem prego do
artigo feminino.
( ) Certo { ) Errado

Certo- Sempre que houver a formação a {singular) +substantivo plural, significa que teremos pre-

Duda Nogueira

posição+ substantivo. Se houvesse artigo acompanhando o substantivo, obviamente, estaria também
no plural. Dão quitação a algo""' preposiçáo exigida
. pelo substantivo quitação.
~ Dica- Primeiro, faça a substituição para saber
se há preposição + artigo

Singular+ singular= crase. Quitaçáo à classe: ao
pagamento.
Plural + plural = crase. Quitação às classes: aos
pagamentos.
Singular+ plural"" sem crase. Quitação a classes:
a pagamentos.

2.3.MPE
95. (MPE-MS - Promotor de Justiça - MS/2014}

Assinale a alternativa que preenche corretamente
as lacunas do enunciado abaixo, extraído e adaptado de documento oficial, na ordem ~m que aparecem.
A falta de análise dos documentos acostados ________ razões de recurso é irrelevante,
________ a pena-base foi fixada no mínimo lega!.
Matéria referente ao valor efetivamente apropriado
é mérito, não sendo os embargos de declaração
sede própria---------- rediscussão de questões
de mérito.

(A) as- na medida em que- à
{8) às- à medida em que- a
{C) às- na medida em que- à
(D) as- à medida que- à
(E) às- na medida que- a

Alternativa correta: letra "c"
O Nota da autora: Questão de crase e período
composto (conjunção). Trabalhe por eliminação para
não haver engano.
1. acostados às razões. Substituindo por um
substantivo masculino plural, resulta em ao e por
isso há crase = acostados aos momentos. Pela
regência: acostados a algo. Eliminadas A e O.
2. na medida em que possui ideia de causa e
não de proporção. Cuidado! À medida que refere-se
a ações simultâneas e indica proporcionalidade. Eliminadas B e E (não existem as forma à medida em que
e na medida que).
3. não sendo os embargos de declaração sede
própria à rediscussão = sede própria ao projeto.
Pela regência: sede própria a algo.

Crase
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Com relação aos aspectos linguísticos do
texto abaixo, analise as próximas questões.
. tratamento acústico à prova de foqo, extintores, portas corta-fogo etc. [. .. ]laudos de engenheiros para provar que cumpriu as normas de segurança. (Revista Superinteressante, março/2013,
Edição 316, p. 24.

Atenção! Com relação aos aspectos linguísticos
do texto abaixo, analíse a questão.
Quando a experiência é positiva, a propaganda
boca a boca ajuda a vender cada vez mais o produto ou
serviço (Extraído da Revista Visão Jurídica, número 82,
p.21).

96. (MPE- SC- Promotor de Justiça- SC{2013) O
uso do acento da crase em "à prova de fogo" justifica-se por ser uma locução prepositiva com núcleo
no feminino.

99. (MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2013) Em
relação à expressão 'boca a boca', extraída do período anterior, embora constituída de palavras femininas, o sinal gráfico da crase é opcional de acordo
com as normas da língua escrita padrão.

{ ) Certo ( ) Errado

( ) Certo ( ) Errado

Certo - usa-s~ crase em locuções adverbiais,
prepositivas e conjuntivas de que participam palavras femininas.

Errado - não se usa crase em locuções com termos repetidos.

97. (MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2013) Na
oração "cumpriu as normas de segurança" o emprego
do acento grave da crase é facultativo, uma vez que
o verbo antecedente exige um complemento com/
ou sem preposição.
( ) Certo ( ) Errado

100. (MPE- MS- Promotor de Justiça- MS/2013)
Qual frase emprega corretamente a crase:
(A) Dirigiu-se à Marechal Floriano.
(B) Vende-se à prazo.
(C) Refiro-me à esta carta.
(D) Enviei dois ofícios à Vossa Senhoria.
{E) Assim que saiu do escritório, dirigiu-se à casa.

Errado- o verbo cumprir é VTD e exige um complemento sem preposição (quem 'cumpre, cumpre
algo). Portanto, neste caso, a crase não é opcional,
mas sim incorreta.
98. (MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2013} Em
relação ao período "Meu conhecimento se equipara
à minha idade, logo, seria um desperdfcio deixar de
compartilhá-lo por estar aposentado", o sinal gráfico
de crase em "à minha idade" é obrigatório por estar
enfatizando a idade ao conhecimento.
( ) Certo { ) Errado

Errado - o uso da crase é facultativo diante de
pronome possessivo feminino porque é facultativo o
uso do artigo. Exemplos:
.... Dica - A minha idade ou minha idade Sendo seu uso facultativo, teremos duas. opções,
ambas corretas. Veja:
~Meu conhecimento se equipara à minha
idade ... "
"Meu conhecimento se equipara a minha
idade ..."

Alternativa "a": correta - há crase quando
estiverem subentendidas as expressões "rua", "loja",
"estação de rádio", etc.
Dirigiu-se à Marechal Floriano.("" Dirigiu-se à Rua
Marechal Floriano)
Aparecido telefonou à Diário.{"" Aparecido telefonou à rádio Diário)
Fomos à C&A. (= Fomos à loja C&A)
Alternativa "b"- não se usa crase antes de palavra masculina.
Alternativa "c" - não há crase antes do pro·
nome demonstrativo "esta".
Alternativa ud" - não se usa crase diante da
maioria dos pronomes e das expressões de tratamento, com exceção das formas: senhora, senhorita
e dona.
Alternativa "e" - nesta construção, o uso da
crase está incorreto. Há duas particularidades diante
da palavra "casa". Veja:
Voltamos a casa. {não especifica ::=sem crase)
Voltamos à casa dos amigos. {específica =crase)

I' ..
r·.:
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de ver a possibilidade. (Ernst Bloch, El princípio
Esperanza. Com adaptações.).

101. (MPE- MS- Promotor de Justiça- MS/2011)
Assinale a alternativa em que o sinal indicador da
crase foi empregado incorretamente:
(A) Dirigimos até à Assembleia Legislativa para par-

ticiparmos de uma solenidade de posse;
(B) Ele não se referiu à ninguém da festa, apenas

comentou o caso para puxar assunto;

Alternativa "b'': correta- a crase é a junçáo de
duas vogais idênticas, uma representando a preposi~
ção e outra o artigo que deve combinar em número
(singular ou plural) com o termo posterior.

{C) Quanto àquela expressão, não deixe de incluí-la

...•

.. obedecer a leis injustas ..

no texto;

.. obedecer às leis injustas ..

(O) Fui à bela Veneza passar quinze dias de férias;

Alternativa "a"-" . .ir à luta" usa-se crase antes

(E) nenhuma das alternativas anteriores.

palavra feminina.

Alternativa "b": correta - Não se usa crase
antes de pronome indefinido.

Alternativa "c" - O verbo "preferir" é regido
por dois objetos (direto e indireto), sendo o direto
expresso por aquilo que se escolhe, e o indireto,
regido pela preposição "a", expresso por aquilo que
se deixa em segundo plano. Assim, preferimos uma
coisa a outra.

Alternativa "a" - a crase é facultativa após a
preposição "até".
Alternativa "c" - haverá crase diante de pronome demonstrativo sempre que o termo regente
exigir a preposição "a" (quanto a quê? Quanto àquela
expressão).

Alternativa "d"- usa-se crase diante de palavra
feminina.

Alternativa "e" - alternativa inválida, uma vez
que existe uma que atende ao enunciado da questão.

''Prefiram[. .. ] a diferença à uniformidade, os flu~
xos às unidades."

Alternativa "d" - " .. ardendo [... ]à luz da exigência" há crase em locuções adverbiais, prepositi~
vas e conjuntivas de que participam palavras femi~
ninas.

103. (MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2011)
Quanto ao uso da crase:
Estamos esperando o procurador desde às 8 h
em ponto.

102. (MPE- PB - Promotor de Justiça - PB/2011)
Considerando os enunciados abaixo, não ocorre a
crase em:
(A) "Cada um tem de mim exatamente o que cati~
vou, e cada um é responsável pelo que cativou.
Não suporto falsidade e mentira. A verdade
pode machucar, mas é sempre mais digna. Bom
mesmo é ir a luta com determinação, abraçar a
vida e viver com paixão. (Por Charlie Chaplin.)
{com adaptações.)
{B) Quando alguém compreende que é contrário
ao caráter do homem obedecer a !eis injus~
tas, nenhuma tirania pode escravizá-lo". (Por
Mohandas Karamchand Gandhi. Com adaptações.).
{C) Prefiram o que é positivo e múltiplo, a diferença
a uniformidade, os fluxos as unidades, os agen~
ciamentos móveis aos sistemas. {Por Michel Foucault.) (Com adaptações.)
(0) Se eu desejar algo para mim, não seriam riquezas nem poder, mas apenas a paixão da possibilidade. Eu desejaria ter um olho eternamente
jovem, ardendo eternamente, a luz da exigência

11.

O Brasil tem mais água doce, à vista e debaixo do
chão, do que qualquer outro pais.

!11. É sua obrigação prestar conta dos seus atos à
população.
IV. Esse tipo de ataque à sua maneira de lidar com o
sucesso era de se esperar.
V.

Foi à Paraíba duas vezes durante a viagem pelo
Nordeste.

(A) Apenas as assertivas 11, 1!1, IV e V estão corretas.
(B) Apenas as assertivas 11, lU e Vestáo corretas.
(C) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
(D) Apenas as assertivas 1, 11, !!I e V estão corretas.
(E) Todas as assertivas estão corretas.

Alternativa "a": correta
11.

usa-se crase em locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas de que participam palavras
femininas (à vista).

~
'.1

l

Crase

11!. há crase antes de palavra feminina. (quem presta
contas, presta contas a alguém- à população).

IV a crase é facultativa diante de pronome possessivo feminino (à?.!:@. maneira).
V.

alguns nomes de lugar não admitem a ante posi-

ção do artigo "a". Outros, entretanto, admitem o
artigo, como é o caso de "Paraíba", de modo que
diante deles haverá crase, desde que o termo
regente exija a preposição "a".

..,_ Dica - Para saber se um nome de lugar
admite ou não a anteposição do artigo feminino "a",

deve-se substituir o termo regente por l!m verbo
que peça a preposição "de" ou "em". A ocorrência
da contração "da" ou "na" prova que esse nome de

lugar aceita o artigo e, por isso, haverá crase. Exemplos: Cheguei à Paraíba. {Vim da Paraíba. Estou na
Paraíba.}
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Vamos trabalhar com substituição da palavra feminina por palavra masculina (pertencente à mesma
classe gramatical) para facilitar. Resultando em ao,
haverá crase.
Alternativa "a" -o acento indicativo da crase foi
empregado corretamente- à sua"" ao seu.
Alternativa "c" -o acento indicativo da crase foi
empregado corretamente- à mesma= ao mesmo.
Alternativa "d" -o acento indicativo da crase foi
empregado corretamente- à proteção= ao terror.
Alternativa "e" -o acento indicativo da crase
foi empregado corretamente- à igual proteção= ao
igual protetor.

2.S.PONTUA

Vou a São Paulo. (Vim de São Paulo. Estou em São
Paulo.)
Mas, atenção: quando o nome de lugar estiver
especificado, sempre ocorrerá crase. Veja:
Retornarei à São Paulo da garoa.
Irei à Salvador de Jorge Amado.
Alternativas "b", "c", "d" e "e"- o correto é:"..
desde as 8h00". Não se usa crase depois das preposições "após", "desde", "entre" e "para". Mas, atenção: a
crase é opcional após a preposição "até".

2.4. DOM CINTRA
104. (Procurador do Município- Prefeitura Petrópolis- RJ/2012- DOM CINTRA) No trecho "mas
também em relação à proteção de seus bolsos", o
acento indicativo da crase foi empregado corretamente. Das alterações feitas abaixo na redação
da frase acima, aquela em que está INCORRETO o
emprego do acento indicativo da crase é:

(A} mas também em relação à sua proteção e à de
seus bolsos;
(B) mas também em relação àquela proteção que é
necessária à seus bolsos;
(C) mas também em relação à mesma proteção de

que seus bolsos necessitam;
{D) mas também em relação à proteção segura que
seus bolsos solicitam;

Texto:

Reciclopedistas
Eles não batem mais de porta em porta, os
ex-vendedores de enciclopédia __ mais o que
fazer.
Um empilhou os 78 volumes da enciclopédia
perto do computador. Faz anos que confere no
Google, na ordem editada, todos os verbetes do seu
tesouro.
Está na pógina 48 do Jo volume. Ao chegar no
último, pretende enviar um relatório comparativo
_ _ autoridades educacionais. Efe não confia no
conteúdo do Google. "[inexato, incompleto, incorreto~ acusa.
Outro se tornou pipoqueiro, com carrinho
em frente ___ uma escola. Seu prazer é passar
dezenas de saquinhos de pipoca ___ mãos da
criançada.

105.(Pontua Concursos- Analista JudiciárioArea Judiciária - TRE/SC/2011) Assinale a alternativa que completa CORRETA e respectivamente as
lacunas do texto:

{A) Tem-as-à-às
(8) Têm-às-a-às
(C) Têm-as-à-as

(E) mas também em relação à igual proteção de
seus bolsos e à que diz respeito ao CDC.

(0) Tem-às-a-às

Alternativa "b": correta - Não se usa crase
antes de palavra masculina.

Alternativa "b": correta - Questão de crase e
concordância.

HO

(Eles} têm mais o que fazer. No singular, ele tem;
no plural, eles têm. Essa regra não foi alterada com a

reforma ortográfica: ele tem, eles têm- acento diferencial de singular e plural.

Pretende enviar um relatório comparativo às autoridades: AOS alunos. Substituindo o substantivo
feminino plural por outro substantivo masculino
qualquer, resulta em AO, ou 1seja, há preposição +
artigo = crase.

Frente a uma escola: substituindo, frente a um
homem. Mesmo não utilizando a substituição,

encontra-se a resposta, pois não há o acento indicador de crase antes de artigo indefinido.
Passar dezenas de pipoca às mãos da criançada:
AOS meninos. Trata-se de uma locução adverbial formada com palavra feminina, por isso há crase.

2.6.FGV
106. {FGV - MPRJ - Analista - Área Administrativa/2016- adaptada) Nos trechos, há quatro ocorrências do acentc grave indicativo da crase: "vise à
promoção de políticas de controle"(l}, "tornando-os
inacessíveis à grande massa populacional"(2), "Além
disso, à medida que as cidades crescem"(3) e "que às
vezes não contam com saneamento básico"(4).
Os casos de crase que correspondem à união de
preposição+ artigo definido são:
(A) 1 e2;

{8) 1 e4;
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107. (FGV 2013)
Observem-se as quatro ocorrências do acento
grave indicativo da crase nas frases a seguir.

"que levavam à morte prematura".
!!.

111. "impensável viver sem eles à disposição".

IV. "em relação à escala do uso de animais".
Um dos princípios do uso desse acento é o que o
indica em locuções adverbiais. Nesse caso, serve{m)
de exemplo
(A} apenas 11!.
(B) apenas I, li e IV.
(C) apenas IV.

(D) apenas I e 11.

{E) apenas 11 e 111.

Questão de crase. Para ganhar tempo e não correr risco de errar, trabalhe por substituiç§.o da palavra feminina por uma masculina que seja da mesma
classe gramatical. O sentido não interessa, interessa
apenas se resulta em ao ou não. Em caso afirmativo,
há crase; resultando apenas em a, não haverá crase.
Simples assim.
Detalhe: há algumas regras que não podem ser
esquecidas. Quem avisa professora é. J

(C) 2e3;

(0) 3 e4;

GABARITO: ANULADA- Analisemos juntos.
l.

levavam à morte {substantivo) = levavam ao
sucesso. Resultou em ao? Crase!

11.

legou à Humanidade doses substanciais de fármacos = levou ao homem.

(E) todos eles.

Alternativa correta: letra "a"
Nota da autora: Em questões assim, é aconselhável trabalhar por eliminação.
1. vise à promoção: visa a algo (preposição) +
artigo definido feminino (a) que acompanha o substantivo feminino "promoção". Eliminadas C e O;
2. inacessíveis à grande massa: inacessíveis a
algo (preposição)+ artigo definido feminino (a} que
acompanha o substantivo feminino "massa". Sugiro
que retire o adjetivo "grande" para facilitar a análise.
Eliminada B;
3. à medida que é locução conjuntiva formada
por substantivo feminino (medida). Eliminada E, resposta encontrada;
4. às vezes é locução adverbial de tempo -formada por substantivo feminino (vezes).

"legou à Humanidade doses substanciais de fármacos":

!!I. viver sem eles à disposição= crase obrigatória por
se tratar de locução adverbial de modo formada
por palavra feminina.

JV. em relaçáo à escala do uso de animais = em relaçáo ao trabalho.
Itens comentados, agora é hora de entender o
porquê de a questão ter sido anulada. O único item
que possui locução é o 111, portanto a resposta correta seria alternativa A.

108. {FGV 2013)
Assinale a alternativa em que o emprego do
acento grave indicativo da trase ocorre por razão
distinta da dos demais.
(A) "... e náo recebe em troca serviços públicos à altura':

Crase

(B) nAcrescentar o adjetivo hediondo à corrupção de
pouco adianta... n.

Alternativa "a"- Não se usa o acento indicativo
de crase antes de palavra masculina.

{C)

Alternativa "b" - Citou a necessária reforma =
citou o necessário tópico.

.recentemente incorporadas à economia formal".

(0} ":.dar respostas concretas e rópidas ás demandas
feitas nas ruas ...n.
(E) n...e não às questões que ninguém fezn.

Alternativa "c"- Não se usa crase antes de pronome indefinido.

Alternativa "e" - Não se usa crase antes de
verbo.

GABARITO: A

à altura: locução adverbial de modo.
Alternativa

"b" -

"Acrescentar o adjetivo
hediondo à corrupção de pouco adianta ... " = acres-

centar algo a algo {objeto indireto). Facilitando:
substitua a palavra feminina por masculina: adjetivo
hediondo ao homem.

Alternativa "c" - "... recentemente incorporadas
à economia formal"= incorporadas a algo (complemento nominal): incorporadas ao vazio.

Alternativa "d" - "... dar respostas concretas e
rápidas às demandas feitas nas ruas ...n == dar algo a
algo (objeto indireto}: dar respostas concretas e rápi-

110. (Delegado de Polícia - AP/ 2010 - FGV) O
acento indicativo de crase foi corretamente empregado apenas em:

{A) o cidadão não atende à apelos sem fundamento.
(8) no artigo, o autor citou à necessária reforma do
Estado.
(C} convencemos à todos da necessidade de um
pacto social.
{0) o de-batedor não se rendeu àqueles discursos
demagógicos.
(E} os governantes dispuseram-se à colaborar.

das às demandas: aos pedidos.

Alternativa "e" - n...e nao às questões que ninguém fez"== e na o aos problemas.
Percebeu que apenas em um caso temos locução adverbial e a preposição não foi exigida por
verbo ou nome? Era essa a anális€ exigida pela bela
banca FGV.
---~----------

109. (FGV) O acento indicativo de crase foi corretamente empregado apenas em:

Alternativa "d": corret;a - Se errar a regência,
erra a questão. Vamos à dica?
Mesmo se tratando de pronome demonstrativo,
retiremo-lo: o de-batedor não se rendeu aos discursos.
Resultou em ao (s}, descobrimos que há preposição+
artigo. Resultado: há o acento indicativo no pronome
demonstrativo: não se rendeu àqueles discursos.

(A) o cidadão não atende à apelos sem fundamento.

Alternativa "a" -Não se usa o acento indicativo
de crase antes de palavra masculina.

(B) no artigo, o autor citou à necessária reforma do
Estado.

Alternativa "b" -Citou a necessária reforma ""
citou o necessário tópico.

(C) convencemos

à todos da necessidade de um

pacto social.
(D) o de-batedor não se rendeu àqueles discursos
demagógicos.
(E) os governantes dispuseram-se à colaborar.

Resposta correta: {0)
Se errar a regência, erra a questão. Vamos à dica?
Mesmo se tratando de pronome demonstrativo,
retiremo-lo: o de-batedor não se rendeu aos discursos. Resultou em ao (s), descobrimos que há preposição+ artigo. Resultado: há o acento indicativo no
pronome demonstrativo: não se rendeu àqueles
discursos.

Alternativa "c" -Não se usa crase antes de pronome indefinido.

Alternativa "e" -Não se usa crase antes de
verbo.

2.7. FUNCAB
111. (Delegado de Polícia - RO/ 2009 - FUNCAB)
Assinale a opção que completa corretamente as
lacunas da frase. "Todos os dias, desde oito horas, ele
faz o mesmo trajeto ~--- pé, tentando convencer
_ _ pessoas que encontra pelo caminho de que vale
_ _ pena participar das reunfões do sindicato".

(A) às-à-as-a
(B) as-à-as-à

..

... ,

718

..

(C)

as-a-as-a

(O)

às-a-às-a

(E}

às-a-as-à

.,

desde as oito horas: quando se tratar de hora,

Alternativa "c": correta.

•

substitua por meio-dia= des.de o meio-dia. Sem
crase. Eliminadas alternativas o, b e e.
~

ele faz o mesmo trajeto a pé "" não seu usa crase
antes de palavra masculina. Eliminada alternativa a. Resposta encontrada.
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Passamos por um momento em que (I) nada é previsívef. Escofha uma área qualquer da vida, e o que~
~ (2) é incerteza. Seja no que diz respeito à segurança nacional e à vida das empresas, seja no encaminhamento das carreiras individuais. Ninguém mais está
seguro de nada. Esse ambiente se encaixa às (3) definições técnicas e científicas das teorias sobre caos. Hoje
em dia, muitas ideias que foram sólidas como rocha
para gerações e gerações se desmancharam no ar
como fumaça. As regras antigas foram jogadas pela
janela. Não surgiram outras. O que se tem a fazer agora
é seguir adiante e refazê-las (4) à medida que avançamos (5). (Tom Peters, O mundo está um caos, VEJA, 17
de dezembro de 2003, com adaptações)

O

•

tentando convencer as· pessoas "" convencer os
homens. Sem cr3se.

(A) 1

•

vale a pena"' vale o esforço.

(C) 3

2.8. CESGRANRIO

IBI 2
(0) 4

(E) 5

112. {Cesgranrio- Analista Previdenciário -INSS/
2005) ___ vezes, fico --~- buscar soluções para

meus problemas, mas, ~-- cada situação vivida,
chego ____ conclusão de que ainda não sei viver.
Completa correta e respectivamente as lacunas
acima a opção:
(A) As-a-à-a.

(B) As-à-à-à.
(C) Âs-a-a-à.
(D) Às-à-a-à.
(E) Às-a-a-a.

Alternativa ''c": correta - Peguinha de ESAF e
CESPE: paralelismo "" Esse ambiente se encaixa I as
definições técnicas e I científicas das teorias sobre o
caos ou Esse ambiente se encaixa I às definições técnicas e I às científicas das teorias sobre o caos.
Alternativa "a" -Nada é previsível no momento
""em que.
Alternativa "b" -0 que é encontrado é certeza
= se encontra.
Alternativa "d" -Refazer é transitivo direto =
refazê-las.
Alternativa "e" -à medida que"" proporção.

Alternativa "c": correta.
~

Às vezes: locução adverbial de tempo = crase.

•

a buscar: não se usa crase antes de verbo. Eliminada alternativa 2_.

•

a cada situação: não se usa crase antes de pro-

2.10 FEPESE

Eliminadas alternativas Ê. e.!?;.

nome indefinido. Para ganhar tempo e não precisar memorizar, substitua por palavra masculina
(como fizemos nas questões anteriores)"" a cada
momento. Não resulta em ao.
~

114. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:
( } Na frase: "Atendendo a insistentes pedidos,
atenderemos de segunda a sexta-feira, das 8
às 18 horas", não há reparos a fazer quanto ao
emprego do sinal de crase.
( ) Verdadeiro ( ) Falso

chego à conclusão: chego ao ponto= crase! Eliminada alternativa e.

2.9.ESAF
113. {ESAF - Analista Processual - MPU/2004)
Assinale a opção que corresponde a uso incorreto de
estrutura J.inguística sublinhada no texto.

Resposta: (verdadeiro)
a insistentes pedidos: não se usa crase antes de
palavra masculina e nem entre palavra singular
(a)+ plural (insistentes);
de segunda a sexta: não há crase antes de numeral (não indicando hora exata);

r
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.

das 8 âs 18 horas = substitua por meio~dfa, se
resultar em ao tem crase: das 8 ao meio-dia.

Alternativa correta: letra "a"

a fazer: não há crase antes de verbo.

j
I

l

115. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

Leia as frases:
(A) A obediência as leis é fator indispensável a boa

administração de qualquer entendida pública ou
privada.

{B) Disseram ao prefeito que iriam a Secretaria de
Educação a procura de maiores esclarecimentos

1. Na frase citada, trata-se de locução adverbial
feminina;

2. tJa alternativa "a": dirigiu-se a algo (o verbo
exige preposição)+ aquele =o àquele.
Alternativa "b"- Entregou algo:= as chaves do
carro (a alguém). t objeto direto e não exige preposição. Substituindo por palavra masculina, não resulta
em ao: entregou os documentos do carro...
Alternativa "c"- Não se usa crase entre palavras
repetidas se se tratar de locução adverbial.
Alternativa "d"- Não há crase antes de verbo.

sobre as normas de matricula na escola do bairro.
(C) Com vistas a ampliação do mercado, nossa

2.12 FUNDATEC

empresa enviou representantes a Itália, a Israel e

a Cuba.
Trechos para a questão.

( ) Em cada uma das frases acima, faltou empregara

sinal de crase duas vezes.

(... ) À esquerda, os radicafizantes tentavam
capitalizar qualquer crise pofftica ........... fim de provocar uma abrupta transferéncia de poder.

( ) Verdadeiro ( ) Falso

(. ..)Nenhum desses grupos de esquerda era francamente revolucionário por volta de fins de 1962;
mas todos tinham sérias dúvidas quanto .
possibilidade de satisfazer seus desejos de mudanças
radicais dentro da estrutura constitucional existente.

Resposta: (verdadeiro)

O Nota da autora: Para ganhar tempo, vamos
trabalhar com substituição do termo feminino por
um masculino da mesma classe gramatical. Resul~
tando em ao, há crase.
Alternativa "a" -A obediência

(...)Sua base social era primordialmente liberal,
mas também reconhecia a necessidade da industrialização, conquanto resistisse ............... qualquer
ideologia definida com relação ao processo de
industrialização. (...)

~

!eis "" aos
processos; fator indispensável~ boa administração
=ao bom desempenho.

Alter.1ativa "b" -Disseram ao prefeito que
iriam à Secretaria de Educação ==ao cinema; à pro~
cura de """ locução formada com palavra fe~inina
(procura): crase obrigatória.
c) Com vistas~ ampliação do mercado =ao projeto;
enviou representantes~ Itália= para lugar, usar "voltei
da" (Itália ""com crase) ou "voltei deff (Israel e Cuba).

2.11 MAIS

----------------------116. (MAIS - Procurador Munidpio - Prefeitura
Limeira- SP/2014) "Às vezes a inspiração precisa ter
um prazo", condu i o texto. Assinale a alternativa em
que há o uso correto do acento grave indicador de
crase, como na frase citada.

Adaptado de:Thomas Skidmore, "O Espec~
tro Político e os Extremistas", in Brasil: de Getúlio a Castelo, 4a ed., trad. coord. por 1. T. Dantas,
p.273-279. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975117. (Fundatec- Procurador do Estado- RS/2015)
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas.

AI

à- a- à

8)

a-à-à

C) à-à-a
D) a-à -a

E)

à-à-à

(A) Dirigiu-se àquele grupo mais à esquerda da sala.
(B) Entregou às chaves do carro à Ricardo na garagem.
(C) Débora ficou cara à cara com uma dura realidade.
(D) O grupo voltou

à contemplar a lua no fim da noite.

Alt~rnativa

correta: letra "d"

O Nota da autora: Em questões de crase, pode-se trabalhar pensando na regência, ou através de
substituição por palavra masculina da mesma classe
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gramaticaL Se resultar em ao, significa que haverá

crase (preposição+ artigo). Além disso, há regras que
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obrigatoriamente no plural, pois o artigo concorda
com o substantivo. Eliminada E.

estão disponíveis no final do capítulo.

1. A fim de provocar= não se usa crase antes de
palavra masculina. Eliminadas A, C e E.
2. quanto à possibilidade = quanto ao poder
(substantivo masculino).
3. Resistisse a qualquer ideologia)= não se usa
crase antes de pronome indefinido. Eliminada E.

119. {Consulplan - Estágio de Direito - TRT
13/2012) O acento grave, indicador de crase, em "E!n
resumo, o reconhecimento permite àquele que trabalha transformar o seu sofrimento em desenvolvimento de sua identidade.", justifica-se, pois,
A) ocorre a fusão da preposição "a" com o artigo "a".
B)

2.12 CONSULPLAN
118. {Consulplan - Analista Judiciário - Area
Judiciária- TRE- MG/2013} Em relação ao emprego

da crase, marque V para as afirmativas verdadeiras e
F para as falsas.
( ) Em "... a imprensa vem derramando nos ouvidos ...",
se houver a ocorrência do acento grave indicando
crase será indevido, pois o termo "a" é um artigo
definido diante do substantivo "imprensa".
( ) Em"... disponíveis ao aplicador contemporâneo, ...",
o acento grave indicador da crase será obrigatório
caso "aplicador" seja substituído por "aplicadora",
respeitando-se as devidas alterações na frase.
( ) Em"... no referendo tácito a oligarquias locais,...",
o uso do acento grave indicador da crase é facultativo, já que o termo "a" diante de "oligarquias"
trata-se de uma preposição.
A sequência está correta em

(A) V, V, F

(BJ F, F, V
(C)

F, V, F

(O) V, F, V
(E) V, V, V

O Nota da autora: fundamental saber algumas
regras, mas trabalhar utilizando "macete" de substituição ajuda a gaílhar tempo e evitar erros. Analisemos juntos.

existe a intenção de dar ênfase ao pronome
"aquele".

C) o pronome "aquele" determina o sujeito da ação
verba!.
0) o termo regente do pronome "aquele" exige a
preposição "a".
E)

o pronome "aquele" atua como elemento de
coesão textual.

Alternativa correta: letra "d" - O verbo permitir

é transitivo direto e indireto: permite algo {transformar
o seu sofrimento) a alguém {âquele que trabalha). Preposição "a"+ pronome demonstrativo "aquele"; àquele.
Alternativa "a" demonstrativo.

Preposição

+

pronome

Alternativa "b"- Complementao verbo permitir
(algo a alguém).
Alternativa "c"- Sujeito: o reconhecimento.
Alternativa "e"- Não retoma elemento algum.

2.14VUNESP
120. (Vunesp - Delegado de Polícia
Leia os quadrinhos.

~

CE/2015)

paleslra sobre os novos tempos
ADsv<Mls

· Idealistas,
um recado.

Alternativa correta: letra "a"
(V) a imprensa possui função de sujeito e não pode
haver preposição no sujeito. Ora, ora ... se não pode
haver preposição, a crase é indevida. Eliminadas B e C.
(V) Eis um "macete"; se antes da palavra masculina temos "ao" (preposição + artigo}, é claro
que antes de uma palavra feminina que pertença à
mesma classe gramatical haverá crase. Eliminada O.
(F) O uso da crase é indevido, pois há singular
(a)+ plural (oligarquias). Significa que existe apenas
uma preposição. Se houvesse artigo, deveria estar

{André Dahmer. MalvadO$. 17.04.2014. www1 .folha.uol.com.brl
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Assinale a alternativa em que fala do palestrante
está corretamente reescrita, com o sentido preservado, em linhas gerais, e em conformidade com as
normas de regência e de ocorrência da crase.
(A) Vovôs idealistas, as pessoas com menos de trinta
anos não se deve dar confiança.
(B} Vovôs idealistas, desconfiem a qualquer um com

menos de trinta anos.
(C) Vovôs idealistas, recusem-se à confiar em quem
tiver menos de trinta anos.

à indivíduos com menos de
trinta anos não se deve confiar.

(O) Vovôs idealistas,

tica, tais agremiações têm protagonizado lamentáveis episódios de agressão __ 5 _ minorias de
outras nacionalidades.

(Adaptado de Folha de S. Paulo, 12/02/2014.)

,,
,,

b)

,,

d)

1
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'
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'
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'

'
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(E) Vovôs idealistas, não deem confiança àqueles
com menos de trinta anos.

Alternativa correta: letra ''b"
Alternativa correta: letra "e" - Crase sempre é
fácil.
Pensando na regência (não indico, tenho receio
de que erre): dá confiança a alguém: a+ aqueles~
àqueles.
Substituindo (indico): não deem confiança aos
homens. Resultou em ao= crase {àqueles).

Alternativa "a"- Ordem direta: não se deve dar
confiança às pessoas (aos meninos).
Alternativa "b" - desconfie de alguém = de
qualquer um.

Alternativa "c"- não há crase antes de verbo =
a confiar.

Alternativa "d"- não há crase antes de palavra
masculina; mais: em singular (a)+ plural (indivíduos),
também não há crase.

....... .. ........ .... ..... ....... .... ··-· ..... .
Q!JESTÕES DIFÍCEIS

O Nota da autora: Trabalhemos por eliminação
e com dicas de substituição do termo feminino por
um masculino da mesma classe gramaticaL
Sem a pujança econômica"" sem o valor econô·
mico. Não resultou em ao, não há Crã"Se."Eiiminadas alternativas a e e.

a Europa registra ""o artigo definido feminino é
adjunto adnominal do sujeito e não pode haver
crase no sujeito, aliás, não há preposição no
sujeito. Caso queira substituir, vamos lá: o país
registra. Eliminada c.
Após a crise global =após o perigo global: sem
crase, sem combinação de preposição e artigo
(ao). Eliminada alternativa d e chegamos à resposta.
exercer a representação: o verbo é transitivo
direto, mas vamos substituir para facilitar= exercer o fato. Sem ao = sem crase.
agressão às minorias ~ agressão aos adultos .
Resultou em ao = crase! Quanto à regência: se
há agressão, há agre_ssão a alguém.

1.ESAF
121. (ESAF - Auditor-Fiscal - RFB/2014) Assinale
a opção que preenche as lacunas do texto de forma
gramaticalmente correta e textualmente coerente.

_._1_

Sem
pujança econômica de outrora,
_ 2 ___ Europa registra nos últimos tempos o fortalecimento de pressões xenófobas e anti-imigração. Após __ 3 __ crise global, iniciada em 2008,
e o consequente <Jumento dos índices de desemprego no continente, grupos de extrema - direita
conquistaram níveis inéditos de participação nos
Parlamentos nacionais da Suécia e da Gréda. Não
satisfeitos em exercer __ 4 __ representação polí-

122. (ESAF - PECFAZ/2013} Assinale a opção que
corresponde a erro gramatical na transcrição do
texto a seguir.

Não existe sistema de educação de alta quali·
dade em que_ (1) _o exercício do magistério não
seja equiparado a profissões de alta complexidade e
prestígio. Professores têm __ (2) _de ser recrutados
a partir __ (3) __ da nata dos graduados, amparados
com políticas e instrumentos para aprimorar e compartilhar conhecimentos e desafiados à tratar __ (4)
__ as necessidades de seus alunos de forma multidisciplinar e inovadora. Não existe compromisso
com a educação sem aperfeiçoamento constante
e continuado, estratégia _ (5) __ eficaz, conexão

Revisaço~-
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com a realidade global e valores éticos difundidos e·
assumidos portados.

Língua Portuguesa • Duda Nogueira

IDI l4la
lEI 151 à

(Zero Hora, RS,18/6/2013, com adaptações).
(A) 1

Alternativa "e": correta - Chegue a registrar:
não se usa o acento indicativo de crase antes de
verbo.

(B) 2

(C) 3

(DI 4
lEI 5
.•·[.i'

Trabalhando com substituição:
Alternativa "a" -não foi suficiente para compensar a (1) queda= não foi suficiente para compensar o (1) crescimento .

Alternativa correta: letra "d"

O Nota da autora: em questões de crase, faça a

Alternativa "b" -quando comparada à (2) produção= quando comparada ao (2) produto.

substituição da palavra feminina por uma masculina,

resultando em AO, terá vírgula. Atente-se, também,
a algumas regras. Esta questãc é de crase, regência
e ortografia.

Alternativa "c" -hoje produz o mesmo que há
(3) três anos= tempo decorrido.

..,._ Dica- Para tempo
A: futuro- Daqui a dois dias.

Alternativa d: Não existe crase antes de verbo.
Questào muito tranquila.
Alternativa "a"- Ordem direta: o exercício do
magistério não seja equiparado a profissões no sistema de educação= em que ou no qual.

Há: passado- Há dois dias estivemos lá.
Alternativa "d" -é pouco provável que a (4} produção chegue= é pouco provável que o (4} produto
chegue.

Alternativa "b" - Sujeito plural =verbo plural:
Professores têm. No singular, teríamos: professor

tem. Trata-se de acento diferencia!.
Alternativa "c" - Não se usa crase antes de
verbo: correto.
Alternativa "e" - estratégia: arte de utilizar os
meios de que se dispõe para conseguir alcançar certos objetivos.
123. (ESAF- Analista-Tributário- RFB/2012) Assinale a opção que corresponde a erro gramatical na
transcrição do texto abaixo.
A pequena reação da indústria em junho (crescimento de 0,2% em relação a maio) não foi suficiente
para compensar a (1) queda da produção no primeiro
semestre, da ordem de 3,8%, quando comparada à (2)
produção do mesmo perfodo de 2011. Segundo o IBGE,
responsável por essa estatística, a indústria brasileira
hoje produz o mesmo que há (3} três anos. Mesmo que
o setor tenha passado por um ponto de inflexão, como
acredita o ministro da Fazenda, Guido Mantega, é
pouco provável que a (4) produção chegue à (S) registrar crescimento em 2012.
Os especialistas projetam uma queda de até 2%,

124. (ESAF- Auditor-Fiscal- RFB/2012) Indique a
opção que corresponde a erro gramatical na transcrição do texto.
A(l) seca nos Estados Unidos prenuncia mais uma
fase de preços altos para os alimentos, com perspectivas de bons ganhos para os exportadores e de graves
dificuldades para as(2) economias pobres e dependentes da importação de comida. Um dia depois de anunciada no Brasil a maior safra de grãos e oleaginosas
de todos os tempos, o governo americano confirmou
grandes perdas nas lavouras de soja e milho. A(3) longa
estiagem, excepcionalmente severa, afeta mais de 60%
do país e a maior parte das regiões agrícolas. O mercado reagiu imediatamente às(4) novas estimativas,
divulgadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, com indicações de redução dos estoques na
temporada 20122013. O Brasil será um dos pafses em
condições de aproveitar às(S) oportunidades abertas
pela quebra da safra americana. (0 Brasil e a seca nos
EUA, Editorial, O Estado de S. Paulo, 12/8/2012)
(AI A (1)

IBI as (2)
(C) A(3)

às (4)

o que contribuirá para o fraco desempenho do

(0)

Produto Interno Bruto (PIB) este ano. (Editorial, O
Globo, 318/2012)

(E) às (S)

(AI (1)

a

IBI (2) à
(C) (3) há

Alternativa "e": correta - aproveitar as (S)
oportunidades: aproveitar é transitivo direto= aproveitar os desafios.
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Alternativa "a" -A(1) seca nos Estados Unidos
prenuncia mais uma fase de preços altos: sujeito
(nunca haverá crase) = 0(1) encontro nos Estados
Unidos prenuncia mais uma fase de preços altos.
Alternativa "b" -graves dificuldades para as(2)
economias pobres = graves dificuldades para os(2)
E_]íses pobres.
Alternativa "c" -A(3) longa estiagem afeta mais
de 60% do país: sujeito (nunca haverá crase) = 0(3)
longo período afeta mais de 60% do país.
Alternativa "d" -0 mercado reagiu imediatamente às(4) novas estimativas = O mercado reagiu
imediatamente aos(4) novos projetos.
125. (ESAF - MTE - Auditor-Fiscal do Trabalho/
2010) O texto a seguir foi transcrito com erros. Assinale o único trecho que atende plenamente às prescrições gramaticais.
{A) Constroe-se o espaço social de tal modo que os
agentes ou grupos são ai distribuídos em razão
de sua posição nas distribuições estatísticas de
acordo com os dois princípios de diferenciação
que, em sociedades mais desenvolvidas, são sem
dúvida, os mais efic"1entes: o capital econômico e
o capital culturaL
(B) Na dimensão mais importante, os detentores
de um grande volume de capital global, como
empresários, membros de profissões liberais e
professores universitários, opõe-se globalmente
aqueles menos providos de capital econômico e
de capital cultural, como os operários não qualificados.
(C) Na perspectiva em que se considere o peso rela-

tivo do capital econômico e do capital cultural
no patrimônio dos agentes sociais, os professores- relativamente mais ricos em capital cultural
que em capital econômico-, estão em oposição,
nitidamente, aos empresários - relativamente
mais ricos em capital econômico que em capital
cultura!.
(D} O espaço de posições sociais traduz-se em um
espaço de tomada de posição, pela intermediação do espaço de disposições. Em outras palavras, ao sistema de separações diferenciais que
definem as posições nos dois sistemas principais
do espaço social corresponde um sistema de
separações diferenciais nas propriedades dos
agentes sociais.
(E) À cada classe de posições correspondem uma
classe habitus {ou de gostos) produzidos pelos
condicionamentos sociais e, pela intermediação
desses habitus, um conjunto sistemático de bens
e de propriedades, vinculadas entre si por uma
afinidade de estilo.

(Texto adaptado de Pierre Bordieu. Razões práticas:
sobre a teoria da ação. Campinas, SP: Papirus, 1996, p.19.)

Alternativa "d": correta.
O Nota da autora: Questão de crase, ortografia,
pontuação e concordãncia.
Não há erro na alternativa d. Verifiquemos as
concordâncias: o espaço traduz-se; separações diferenciais que definem as posições; corresponde um
sistema.
Alternativa "a" -Constrói-se o espaço = o
espaço é construído; faltou intercalar a expressão
sem dúvida- são, sem dúvida, os mais eficientes.
Alternativa "b" -os detentores opõem~se globalmente àqueles. O verbo deve concordar com o
sujeito plural e o pronome demonstrativo deve ter
o acento indicativo de crase devido à regência do
verbo opor-se {quem se opõe, opõe-se a alguém).
Alternativa "c" -Patrimônio; ret"1rar a vírgula
após a intercalação, pois não se separa com pontuação o sujeito do verbo e verbo do complemento: os
professores - relativamente mais ricos em capital
cultural que em capital econômico- estão em oposição, nitidamente, aos empresários.
Alternativa "e" -A cada classe corresponde
uma classe(. ..) produzidos pelos condicionamentos
sociais e pela intermediação desses habitus, um conjunto sistemático de bens e de propriedades, vinculado entre si por uma afinidade de estilo. Não se usa
crase antes de pronome indefinido. Para não precisar
decorar regra, substitua a palavra feminina por uma
masculina que pertença à mesma classe gramatical=
uma classe corresponde a cada homem.
126, (ESAF lho/2010) Os
cialmente, um
Zero Hora (RS)

MTE - Auditor~Fiscal do Trabatrechos abaixo compõem, sequentexto adaptado do Editorial do jornal
de 18/01/2010.

Assinale a opção que está gramaticalmente
correta quanto à ausência ou à presença do acento
grave indicativo de crase.
(A) O novo estímulo aos usineiros, também com
pesado suporte de subsídios, levou à indústria
automobilística a investir na produção não mais
de carros movidos a álcool, mas de veículos f!ex,
que permitem o uso dos dois combustíveis. No
ano passado, as vendas de carros flex cresceram 14% em relação a 2008.
{8) Apresentado nos anos 70 como opção à crise
do petróleo, sob forte apoio governamental, o
álcool perdeu relevância nas décadas de 80 e 90.
A produção foi retomada e intensificada nos últi-
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mos anos, com a explosão nos preços internacionais dos derivados da energia fóssiL
(C)

As montadoras aplicaram recursos no desenvolvimento de tecnologias, e o consumidor se dispôs a pagar mais por vefculos mais modernos.

Ambos apostaram nas vantagens de um combustível que, além de reduzir à dependência da
gasolina e do diesel, apresentava ainda as \]irtu-

des do ecologicamente correto, por ser menos
poluente e renovável.
(0) A partir do ano passado, com a queda nos preços

do petróleo, outros fatores de mercado conspiraram contra o álcool, como a quebra na produção da cana e o aumento dos preços do açúcar.
Mesmo que o álcool se submeta à oscilações de

cotações, como qualquer outro produto, o que
não se pode admitir é que essas variações façam
com que a oferta do produto seja imprevisível e
instáveL
(E) A sazonalídade e outras questões envolvidas

não são suficientes para explicar a ausência de
uma política que assegure, à fabricantes e con~
sumidores, a certeza de que investiram em uma
opção de combustível tratada com a seriedade
que merece.

Alternativa "b": correta.
O Nota da autora: Trabalhemos por substituição, relembrando as regras fundamentais:
~

opção à crise do petróleo= opção ao mome:nto
do petróleo. (substitua por qualquer substantivo
masculino, resultou em AO= crase).

~

A produção foi retomada= o efeito foi retomado.
Nilo se usa crase em sujeito, pois não se usa preposição no sujeito.

•

com a explosão nos preços = com o problema
nos preços.
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submeta a oscilações= não se usa crase na construção singular+ plural (a oscilações), pois indica que
não há artigo acompanhando o substantivo; a oferta
do produto seja imprevisível== o~ do produto
seja imprevisível.
Alternativa "e" -A sazonalidade e outras ques~
tões envolvidas não são suficientes = O impacto
e outras questões envolvidas não são suficientes
- não se usa crase no sujeito; explicar a ausência ::::
explicar o problema; assegure a certeza= assegure
o momento; a fabricantes e consumidores == não se
usa crase em construções de singular+ plural.
127. (ESAF- Analista Tributário da Receita Fede~
ral do Brasil/2009) Assinale a opção que preenche
corretamente as lacunas do texto adaptado do Jor~
na! do BrasiL Editorial, 7110/2009.
Vários, e de distintas naipes, foram os questionamentos __ (1)
construção do /OH como tal. Por que
não mortalidade infantil de crianças abaixo de 5 anos
de idade em vez de expectativa de vida? Por que não
incluir outros indicadores, tais como nível de pobreza,
água potável e
déficit habitacional, acesso _(2)
saneamento básico? Por que não acrescentar outras
dimensões relacionadas __ (3)_ meio ambiente (que
afeta o padrão de vida desta e das próximas gerações),
aos direitos civis e políticas, __ (4)_ segurança pessoal
e no trabalho, __ (5)__ facilidade de locomoção? Qual
a confiabilidade dos dados fornecidos por quase duas
centenas de países?
Há uma escassez de informação em relação
maioria das dimensões sugeridas para
umaêõmparação internacional, sem contar __ (7)_
confiabilidade dos dados.
__ (6)_
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Alternativa "a" -levou a indústria automobilística a investir= levou o empresário; levou a investir
= não se usa crase antes de verbo; carros movidos a
álcool= não se usa crase antes de palavra masculina;
as vendas cresceram= os serviços cresceram- não se
usa crase no sujeito.

dl

Alternativa "c" -As montadoras aplicaram
recursos= Os montadores; dispôs a ~ = não se
usa crase antes de verbo; além de reduzir a dependência = além de reduzir o problema; apresentava
~s virtudes =os bens.

O Nota da autora: Basta trabalhar por elimina~
ção e atentar-se ao paralelismo sempre pedido em
provas ESAF.

Alternativa "d" -A partir do ano passado""' não
se usa crase antes de verbo; com a queda nos preços= com o~ nos preços; como a quebra na
produção= como o sigilo na produção; o álcool se

•I

em

com a

'
pela

um•
com<~

Alternativa "a": correta.

Item 2: acesso a água potável e saneamento
básico. Quem tem acesso, tem acesso a algo, mas o
substantivo saneamento não está acompanhado de
artigo, sendo assim, sabe-se que o substantivo água
também nao o possui: sem crase. Chegamos à resposta!

Crase

-

Façamos as demais substituições por palavras
masculinas da mesma classe gramatical. resultando em ao, haverá crase:
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4) o necessário à subsistência = o necessário ao
~5)

Tinha direito à meação"" tinha direito ao !ucr_2.

1}

Questionamentos à construção: ao poder

3)

Este item é fácil porque ocorre paralelismo com
os demais termos {ligados ao adjetivo relacionadas). Relacionadas ao meio ambiente.

129. (ESAF - Técnico da Receita Federal - Ãrea
Tributária e Aduaneira/2005) Assinale a opção que
preenche corretamente as lacunas do texto abaixo.

4)

Relacionadas à segurança: ao convívio (qualquer
substantivo).

5)

Relacionadas à facilidade: ao tempo (qualquer
substantivo).

6)

Em relação à maioria: ao direito (qualquer substantivo}.

7)

Sem contar a confiabilidade: sem contar o depoimento= sem crase.

Na próxima reunião de cúpula do Mercosu/, no
fim do ano, os diplomatas esperam sacramentar
~regulamentação para acabar com a burocracia nas aduanas, para a passagem de produtos hoje
sujeitos _(2)_ alíquota zero na tarifa de importação
comum. É o primeiro passo para estender progressivamente a liberalização do trdnsito de produtos _(3)
outros importados, esses sujeitos a pagamento de tarifas. A maior resistência _(4)
liberalização vem do
Paraguai, pela dependência do país em relação (5)_
receitm das alfândegas~ 40% do total arrecadado pelo
Tesouro local. Os europeus já ofereceram a sua experiência aos países do Cone Sul, para tentar remover as
resistências e obstáculos __ (6}__ integração das alfânQegas. (Sergio Leo, Valor Econômico, 12109/2005)

128. (ESAF - MTE - Auditor-Fiscal do Trabalho/
2006)
Os primeiros imigrantes trazidos por empresas
importadoras eram, em geral, obrigados __ (1)__
assinar contratos de parceria com o importador para
trabalharem nas lavouras do café do estado de São
Paulo. O contratante adiantava __(2)_ despesas de
transporte da Europa ~-(3)__ colônias e o necessário
__ (4)__ subsistência inicial. Nas colônias, o imigrante
recebia determinado número de pés de café para cultivar. Tinha direito
(5)
meação no resultado da
venda. (Sidnei Machado~ http://ca/vados.c3sl.ufpr.
br!ojs2/index.php!direito/article!viewPDFfnterstitial/1766/1463)
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Alternativa "e": correta.
1} obrigados a assinar= não se usa crase antes
de ve(bo. Eliminadas alternativas!.e!?_.
2) adiantava as despesas (algo) "" adiantava os
gastos. Eliminada alternativas!_.
3) adiantava as despesa'J às colônias {a alguém)=
adiantava as despesas ao~ns. Eliminada
alternativa c e já encontra~sposta cor~
reta sem haVer necessidade de ler as seguintes
(na prova!}.

a)

b)

<I
d)

e)
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Alternativa "e": correta - Ba~ta substituir os
termos femininos por masculinos {da mesma classe
gramatical), resultando na combinação ao, haverá
crase:
1} sacramentar a regulamentação =o regime. Eliminadas alternativas b e d.
2) sujeitos a alíquota zero"" a número zero.
3) liberalização do trânsito de produtos a outros
importados = antes de pronome indefinido,
palavra masculina e plural não se usa crase. Eliminada alternativa c.
4) A maior resistência à liberalização"" ao lucro. Se
antes do substantivo masculino há preposição+
artigo, antes do feminino também haverá, sendo
assim, o acento indicativo de crase é obrigatório.
Eliminada alternativa a. Resposta correta já
encontrada no quarto item.
5) em relação às receitas"" aos elementos.
6) remover as resistências e obstáculos à integração das alfândegas= ao poder das alfândegas.

•
•

•
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2.FCC
130. {FCC - Agente Fiscal de Rendas - SP/2013)
Quanto ao emprego do sinal indicativo de crase,
respeitado o padrão culto escrito, a única alternativa
correta é:
{A) Essa foi uma estratégia que serviu ao Brasll e a
maioria dos pafses inseridos na turma dos remediados.
(8) O estudo dá ênfase à educação e às telecomunicações, ajudando à entender por que o Brasil
cresce pouco em comparação à outras nações de
economia emergente.

Revisaço~'-
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gênero com o adjetivo e com o substantivo, neste
caso, não há esta concordância, pois "novas estratégias" está no plural.
131. (AFR/SP- Agente Fiscal de Rendas- Nível1 2002) Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, o trecho abaixo:
Proponho _____ Vossa Senhoria dar, _____ que
se destacarem, oportunidades de prcmoção; porém
espero que tal promoção não se restrinja ___ _
pessoas do primeiro escalão, mas aplique-se ___ _
todos os funcionários da casa.
(A)

a-àqueles-às-a

(C) O pais tem de fazer a transição à um sistema
que premie o desempenho de professores e que
garanta à todos os alunos talentosos resultados
de excelência em exames internacionais.

(8)

à - àqueles- as - a

(C)

a-aqueles-às-à

(D) Vimos uma estratégia equivocada à época da
reserva de informática. O país pagou um preço,
porque a reserva não gerou "campeões nacionais" e ainda deixou os usuários atrasados em
relação à população de outros países.

(E)

(E) O processo de urbanização levou à transferir
atividades dos setores de subsistência, de baixo
valor de mercado, para atividades mais modernas, que envolvem· mais capital e mais tecnologia. Mas isso ocorreu sem novos requisitos à
novas estratégias educacionais.

Alternativa "d": correta- equivocada à época:
usa-se crase nas locuções adverbiais de tempo; em
relação à população = crase correta, combinando
número -singular- e gênero -feminino-, além de
respeitar o termo regente que exige uma preposição
(em relação a que?). Facilitando: em relação ao povo.
Alternativa "a" - e à maioria dos países. FCC
ajudando? Atente-se: serviu ao Brasil e a maioria
dos países. A dica está na combinação (preposição
+ artigo) antes do substantivo Brasil. Substituindo:
serviu ao Brasil e aos países.
Alternativa "b" - ajudando a entender = não
se usa crase diante de verbos no infinito; em comparação a outras nações= a crase deve combinar em
número e gênero com o substantivo, neste caso, não
há esta concordância, pois "nações" está no plural.

(DI a- àqueles- as- à
à-aqueles-às-à

Alternativa "a": correta
O Nota da autora: Questão de regência e crase.
ler as dicas de crase no final do capítulo antes de ler
os comentários.
~

Proponho a Vossa Senhoria= só se usa o acento
indicativo de crase antes dos pronomes de tratamento senhora, dona, senhorita e madame.

~

dar, àqueles que se destacarem, oportunidades
=dar algo a alguém (a+ aqueles= àqueles).

~

não se restrinja às pessoas= aos homens.

~

aplique-se a todos = não se usa crase antes de
palavra masculina.

3.CETRO
132. {Cetro - Auditor Fiscal Tributário Municipal
- Campinas/SP) Assinale a alternativa correta em
relação à ocorrência ou não de crase.
(A) O investidor assistiu, desolado, a queda de suas
ações.
(8) Os preços aumentaram muito devido à inflação.
(C) Clarice fez referências à esta lei.
(D) Pedro estava disposto à trabalhar com afinco.

Alternativa "c" - a um sistema - não se usa
crase antes de artigo indefinido; garanta a todos =
não se usa crase antes de pronome indefinido.

(E) Réu e vitima estavam frente à frente.

Alternativa "e"- levou a transferir= não se usa
crase antes de verbo no infinitivo; requisitos a novas
estratégias = a crase deve combinar em número e

Alternativa correta: letra "b"- Substitua a palavra feminina por uma da mesma classe gramatical, se
resultar em AO ou em AOS, haverá crase. Fácil, não é?

Crase
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Os preços aumentaram devido ao consumo
(substantivo masculino). Resultou em AO= crase.

crase. Ficaria assim: A auditoria conferiu aspectos
relativos ao Plano de Ações Articuladas, ao assistente.

Atenção: não precisa manter o sentidodafrase. É
apenas um macete para não errar crase.

Trecho para a questão.

Alternativa "a"- assistiu ao filme= à queda.
Altern 1ativa "c"- fez referência a este processo
:::: a esta JCi. Sem AO, sem crase. Regra: não se usa

crase antes de pronome demonstrativo.
Cuidado: usa~se crase no pronome demonstrativo (aquele(a)) =Entregou o livro àquele aluno= ao
aluno.
Alternativa "d" - Não se usa crase antes de

verbo= a trabalhar.
Alternativa "e" -Não se usa crase entre palavras
repetidas que façam parte de locução adverbial. Se
possuírem função de complemento verbal, haverá
crase: preflro guerra à guerra= prefiro algo A algo.

As empresas vêm transformando as unidades de
treinamento em universidades corporativas. Em parte,
devido à incapacidade demonstrada pelas universidades tradicionais de cumprir com o papel de formação e
desenvolvimento de quadros, mas tambêm em decorrência da necessidade de atender às próprias especificidades. (...)
Adriano Cesar Ferreira Amorim. O programa de
capacitação de servidores públicos e de cídadãos do
Tribunal de Contas da União: um exemplo de atuação
estratégica das escolas de governo. Revista do TCU,
ano 45, n. o 26, jan.-abrJ2013.1nternet:<http://portal2 .tcu.gov.b r> (com adaptações).

----------

4.CESPE
Trecho para julgar o it-em.

134. {CESPE/UnB- TCE!RO- Auditor de Controle Externo/2013) A correção gramatical do
texto seria mantida caso o trecho "às próprias especificidades" fosse substituída por a especificidades
próprias.

O Tribunal de Contas da União (TCU) avaliou
ações para a elaboração de diagnóstico e suporte à

( ) Certo { ) Errado

educação básica. A auditoria conferiu aspectos relativos ao Plano de Ações Articuladas, à assistência técnica prestada pelo Ministério da Educação (MEC) e ao
levantamento de dados necessários à formação e ao
cálculo do índice de desenvolvimento da educação
básica (IDEB). (...)

Certo- Atender a algo. Singular+ plural= sem
crase, por se tratar de preposição apenas: por a

T(U avalia gestão da educação básica em municípios brasileiros. Notícia publicada em 12/9/2013.
Internet: <www.tcu.gov.br/> (com adaptações).

especificidades próprias.

No caso, como a preposição foi exigida pelo verbo
atender, singular+ singular"" crase; plural + plural =
crase.Atender à especificidade própria= ªºtexto próprio; atender às especificidades próprias = aos textos
próprios.

133. (CESPE/UnB - TCU - Auditor Federal de
Controle Externo/2013) O emprego do acento

S.FGV

grave, indicativo de crase, em ~à assistência técnica
prestada", justifica-se pela regência do termo "Articuladas" e pela presença do artigo a, que define o
substantivo "assistência".

135. (FGV - TCE/BA - Analista de Controle
Externo/2013)

( ) Certo ( ) Errado

Em todas as frases a seguir está presente o acento
grave indicativo da crase.
I. "A entrega do Relatório Final da Comissão Paria~

Errado -A auditoria conferiu algo a alguém =
verbo transitivo direto e indireto, sendo "à assistên-

cia técnica" objeto indireto. Em outras palavras, o
termo possui crase porque o verbo conferir exige
a preposição a mais o artigo feminino singular a=
crase.
Dica: para saber se há crase ou não, substitua
a palavra feminina por uma masculina que pertença à
classe gramatical idêntica. Resultando emªº' haverá

mentar Mista de Inquérito da Violência Contra a
Mulher {CP-MIVCM) à presidente Dllma Rousseff".

11. ".. .foi um marco na luta das mulheres brasileiras
pela garantia de seus direitos, principalmente, o
enfrentamento à violência de gênero".
111. "o que garante o atendimento especializado
no SUS às vítimas de violência".

IV. "o que assegura beneficio temporário da Previdência às vítimas".

Revisaço" -língua Portuguesa o Duda Nogueira
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Assinale a opção em que o acento grave é devido à
junção de uma preposição de regência verbal mais
um artigo definido feminino.

(A) Somente na frase IL
(B) Somente na frase IV.

(D) Somente nas frases I e 11.

(E) Somente nas frases !! e IV.

Alternativa correta: letra "b"
Nota da autora: questão regência verbal e

nominal e crase.

I.A entrega a alguém"" completa o nome;
IL Enfrentamento a algo= completa o nome;

111. Atendimento especializado a algo= completa
o nome;

IV. Assegura algo a alguém = a preposição foi
exigida pelo verbo assegurar seguida do substantivo feminino plural vítimas - que pede o
artigo feminino plural como acompanhamento.
Correta.

6.1C
136. (IC -

TCM/GO -

Auditor de Controle

O diretor Michel Hazanavicius só conseguiu realizar

seu projeto depois de estar frente ..... frente com o
produtorThomas langmann.
Thomas langmann observava
ção do filme.

distância a realiza-

Certa vez, Hazanavicius gravou com sua equipe até
..... uma hora da madrugada.

à, à à

(8)

a, a, a

(C)

a, à, a

A ordem dos termos também não mudaria a crase.
Exem pios: Observamos a distância a menina brincando.
Observamos a menina brincando a distância."
*Fonte: Manual de Redação da PUC-RS. Disponível
em <http://www.pucrs.br/manualred!crase.php>
1. até à uma hora Para hora, substitua por meio-dia. Haverá crase se resultarem ao: Até ao meio-dia.

Observação: a forma até o meio-dta também
está correta. Questão passível de recurso.

DICAS
l.CRASE

Externo/2012) Assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas:

(A)

2. observava a distância: a distância não foi
definida, portanto não pode ser usada a crase.
Eliminada C.

.,_ Dica: ua distância" só leva crase se for acompanhada da preposição "de" (à distância de), ou
1 seja, quando a distância for determinada. Exemplos:
Observamos tudo a distância. Observamos tudo à distância de 5 metros. (distância determinada).

(C) Somente nas frases I e 111.

O

haver crase. Exemplo: prefere a guerra à guerra
(objeto indireto). Eliminadas A e D.

{0) à, à, a
(E) a,a,à

Trabalhar substituindo a palavra feminina por
uma masculina da mesma classe gramatical. Resultando em ao, há crase:
Eu me referi à diretora =o AO DIRETOR
Era insensível à dor= AO PERIGO
Chegou às sete horas =AO MEIO-DIA
Fui à cidade= AO SITIO
Cuidado:
Eu conheço a diretora= O DIRETOR
Eu me refiro a ela= A ELE
a) Não se usa crase:
Antes de verbo;
Antes de palavra masculina;
Entre palavras repetidas;
Singular+ plural (a festas);

Alternativa correta: letra "e"
O Nota da atora: Trabalhemos por eliminação
e substituição.
1. Frente a frente: não se usa crase entre palavras
repetidas que fazem parte de locução adverbial.
Se possuírem função de objeto indireto, pode

b) Crase com pronomes demonstrativos aquele(s), aquela{s) e aquilo:
Assisti àquele filme= AO FILME
Aspiro àquela vaga= AO CARGO
Prefiro isto àquilo =AO LIVRO
c) Crase diante de pronomes relativos:
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A qual e as quais~ A cidade à qual iremos possui praias às quais chegaremos~ O sítio AO qual

•

Esta é a faculdade a que aspiro.= Este é o cargo A
QUE aspiro

iremos possui rios AOS quais chegaremos.

.,

Esta é a cidade a que iremos.= Este é o país A QUE

Quem e cuja
QUEM e CUJA:

•

Sua caneta é igual à que compre L = Seu lápis é
igual AO QUE comprei.

•

Este é o bairro a que iremos. = Retoma palavra
masculina: sem crase!

~

Nunca haverá crase antes de

Esta é a mulher a quem obedeço; Este é o autor a
cuja obra me refiro.
Que:

iremos.

1··

!
i

I•
,,,.

•.,

<Pontuação
Para saber pontuar, é necessário saber análise
sintática, as funções exercidas por cada termo na
oração ou no período.

...............................................
Q!JESTÕES FÁCEIS

"prateou no ar dando rabanadas"
e faz o gesto com a mão. (•..)

(Adélia Prado, Poesia Reunida)
02. (VUNESP - Agente Penitenciário - ES/2013)
As aspas empregadas nos versos servem para
(A) indicar uma citação do autor.

1. VUNESP

(B) explicar uma expressão.

01. (TJ SP - 2014) Assinale a aaernativa correta
quanto à pontuaçào, de acordo com a norma-padrão
da língua portuguesa.

pé de milho era
capim. Outro amigo que era cana. Já viu leitor,
um pé de milho?

(A) Um amigo, declarou que meu

(B) Um amigo declarou: meu pé de milho era
capim. Outro amigo: que era cana. Já viu leitor
um pé de milho?
(C) Um amigo declarou que meu pé de milho era
capim. Outro amigo, que era cana. Já viu, leitor,
um pé de milho?

(D) Um amigo declarou: que meu pé de milho era
capim. Outro amigo, que era cana. O leitor já viu
um pé de milho?
(E) Um amigo declarou, que meu pé de milho,
era capim. Outro amigo que era cana. O leitor, já
viu um pé de milho?

(C) sallentar expressão de outra língua.
(D) isolar falas de personagem do restante do texto.

(E) intercalarldeia complementar ao texto.

Alternativa correta: letra "d"- As aspas, nesse
caso, isolam falas da personagem. Podem ser usadas também para abrir e fechar citações; exprimir
ironia ou destacar uma palavra ou expressão usada
fora do contexto habitual; palavras ou expressões
populares, gírias, neologismos ou arcaísmos; para
marcar estrangeirismo (quando não há opção de
itálico); delimitar o título de uma obra.
Alternativa "a"- Não é citação.
Alternativa "b"- Não explica.
Alternativa "c"- Não se trata de estrangeirismo.
Alternativa "e"- Não intercala.
03. {VUNESP- Agente Penitenciário- ES/2013)

Alternativa correta: letra "c"
- A primeira vírgula indica zeugma: omissão de
termo"" Outro amigo (declarou) que era cana;
- As duas vírgulas posteriores isolam o vocativo
"leitor".
Eliminam-se, assim, as alternativas restantes.

Trecho para a próxima questão.
Casamento

(•. .J ele fala coisas como '"'este foi diffcit

Assinale a alternativa em que a pontuação permanece correta.
(A) Este peixe, foi difícil, e prateou no ar dando rabanadas.
{B) Os peixes, foram colocados, na travessa.
(C) Porque somos noivo e noiva, coisas prateadas
espocam.
(0) Meu marido, pesca, e limpa, os peixes.
(E) Na primeira vez que nos vimos houve, profundo
silêncio.
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Alternativa correta: letra "c"- A vírgula indica
inversão da oração explicativa. A oração coorden<Jda
assindética (sem conjunção) é: Coisas prateadas
espocam.
Alternativa "a"- Não se separa sujeito do verbo:
Este peixe foi difíciL A segunda vírgula pode ser mantida, embora muitos acreditem que não. Pode indicar

ênfase.
Alternativa "b"- Não se separa sujeito do verbo
e em oração na ordem direta (sujeito+ verbo+ complemento) não se usa vírgula: Os peixes foram colo-

cados na travessa.
Alternativa "d" - O mesmo que ocorreu na
alternativa b: Meu marido pesca e limpa os peixes.
Alternativa "e" - A vírgula está colocada no
lugar errado. Há inversão do adjunto adverbial de
tempo: Na primeira vez que nos vimos, houve pro-

fundo silêncio.
04. (VUNESP - Agente Penitenciário - SP/2013)
Assinale a alternativa em cujas frases do texto, que
foram alterudas, o emprego da vírgula está correto.
(A} A violência urbana, enfermidade contagiosa acomete indivíduos, de todas as classes sociais.
(8} Os fatores de risco, associados à falta de acesso,
aos recursos materiais, alimentam a violência nas
cidades.
(C) Entre as cidades de um mesmo país e de um país
para outro, a prevalência da violência varia muito.
(D} Crianças que apanharam e foram vítimas de abusos, têm maior inclinação, ao comportamento
violento.
(E) A sociedade, responde com o aprisionamento à
criminalidade mas o criminoso fica impedido de
delinquir apenas, enquanto estiver preso.

Alternativa correta: letra "c"- A vírgula indica
inversão do adjunto adverbiaL A oração não se inicia
com o sujeito.
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abusos têm maior inclinação ao comportamento
violento.
Alternativa "e"- Não se separa sujeito do verbo:
A sociedade responde com o aprisionamento à
criminalidade, mas o criminoso fica impedido de
delinquir, apenas, enquanto estiver preso.

Texto:

A disseminação do conceito de boas práticas corporativas, que ganhou força nos últimos anos, fez surgir uma estrada sem volta no cenório global e, consequentemente, no Brasil. Nesse contexto, governos e
empresas estão fechando o cerco contra a corrupção
e a fraude, valendo-se dos mais variados mecanismos:
leis severas, normas de mercado e boas próticas de gestão de riscos. Isso porque se cristalizou a compreensão
de que atos ilícitos vão além de comprometer relações
comerciais e o próprio caixa das empresas. Eles representam dano efetivo à reputação empresarial frente ao
mercado e aos investidores, que exigem cada vez mais
transparência~ em casos extremos, acabam em investigações e litígios judiciais que podem levar executivos
à cadeia. (Fernando Porfírio, Pela solidez nas organizações. Em Mundo corporativo n. "28, abril-junho 2010)
05. {Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SPI2013) No trecho- Nesse contexto, governos e
empresas estão fechando o cerco contra a corrupção
e a fraude, valendo-se dos mais variados mecanismos: leis severas, normas de mercado e boas práticas de gestão de riscos.- o emprego de dois-pontos
cumpre a função de
(A} enumerar dados novos, que desmentem uma
afirmação precedente.
(B) expor um ponto de vista contrário àquele adotado pelo autor.
(C} apresentar ideias contrastantes, para instalar
uma polêmica.
{D} deslocar a atenção do leitor para informações
não pertinentes ao texto.
(E} introduzir informações que especificam uma
afirmação anterior.

Correções:
Alternativa "êi"- A violência urbana, enfermidade contagiosa, acomete indivíduos de todas as
classes sociais.
Alternativa "b"- Os fatores de risco, associados
à falta de acesso aos recursos materiais, alimentam
a violência nas cidades.
Alternativa "d" - Não se separa sujeito do
verbo: Crianças que apanharam e foram vítimas de

Alternativa "e": correta- Os dois pontos especificam os mais variados mecanismos.
Alternativa "a"- Não desmentem.
Alternativa "b"- Não é contrário.
Alternativa "c"- Não há ideias contrastantes.
Alternativa "d"- Não desloca a atenção.

Pontuação
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Texto:
Restam dúvidas sobre o crescimento verde. Pri~
meiro, não está claro até onde pode realmente chegar
uma política baseada em melhorar a eficiência sem
preços adequados para o carbono, a água e (na maioria dos países pobres) a terra. ~ verdade que mesmo
que a ameaça dos preços da carbono e da dgua em
si faça diferença, as companhias não podem suportar ter de pagar, de repente, digamos, 40 dólares por
tonelada de carbono, sem qualquer preparação. Portanto, elas começam a usar preços-sombra. Ainda
assim, ninguém encontrou até agora uma maneira
de quantificar adequadamente os insumos básicos.
E sem eles a maioria das políticas de crescimento
verde sempre será a segunda opção. (Carta [apita' 27.06.2012.Adaptado)

07. (Vunesp - Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária- SP/2012) Assinale a alternativa que
apresenta o correto emprego da vírgula.
{A) Caso haja, interesse, procure-nos, amanhã.
(B) Machado de Assis, escritor brasileiro, escreveu

contos e romances.
(C} Peguei, comprei mas não consegui montar.
(D) Foi até a banca, comprou o jornal leu e dormiu.

(E) Maria comprou muitas coisas: frutas, chocolate,

balas, e, sorvete.

Alternativa "b": correta- As vírgulas separam
aposto explicativo de Machado de Assis.
Alternativa "a"- Caso haja interesse, procure-nos amanhã.

06. {Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP{2012) Na passagem- ... e (na maioria dos países
pobres) a terra.-, o uso dos parênteses indica uma
informação
(A) comum aos termos/ carbono, água e terra. Nesse

contexto, eles poderiam ser substituídos por
reticências.

Alternativa "c"- Peguei, comprei, mas não consegui montar.

Alternativa "d" - Foi até a banca, comprou o
jornal, leu e dormiu.

Alternativa "e"- Maria comprou muitas coisas:
frutas, chocolate, balas e sorvete.

{B) específica relacionada ao termo "terra". Nesse

contexto, eles poderiam ser substituídos por travessões.
{C) principalmente relativa ao termo "terra". Nesse
contexto, eles poderiam ser eliminados.

(D) relativa aos termos "carbono", "água" e "terra".
Nesse contexto, eles poderiam ser substituídos
por vírgulas.
(E) excluída da referência ao termo "terra". Nesse
contexto, eles poderiam ser substituldos por
dois pontos ou ponto e vírgula.

Alternativa "b": correta - Parênteses são usados para um comentário acessório. Aqui especifica
terra é o elemento imediato, seguinte dos três mencionados no período e poderiam {os parênteses)
serem substituídos por travessões.
Alternativa "a" - Não se referem aos termos
carbono e água só a terra. Reticências, não têm lugar
neste contexto.
Alternativa "c"- Não poderiam ser eliminados
-somente substituídos.
Alternativa "d"- Não indica informação relativa
aos termos Carbono e água, somente a terra embora
pudessem ser substituídos por vírgulas.
Alternativa "e" absurda.

Afirmativa

08. (Vunesp - Agente de Segurança Penitenciária- SP/2012)
As garras do Judiciário, na maioria dos casos, não
tém alcançado esses motoristas porque a lei é falha."
(Como evitar que motoristas bêbados fiquem impunes e
continuem a matar no trânsito, Rodrigo Cardoso, Paula
Rocha, Michel Alecrim e Luciani Gomes. ISTO É, nov. 2011.
Adaptado).
Assinale a alternativa em que, alterando-se a
ordem das palavras, a frase permanece com a pontuação correta.
(A) Na maioria dos casos as garras do Judiciário,
não têm alcançado esses motoristas porque a
lei é falha.
(B) As garras do JudiCiário, não têm alcançado
esses motoristas, na maioria dos casos porque
a lei é falha.
(C) Porque a lei é falha, as garras do Judiciário, na
maioria dos casos, não têm alcançado esses
motoristas.
(D) Não têm alcançado, esses motoristas as garras
do Judiciário na maioria dos casos, porque a lei
é falha.
(E) As garras do Judiciário, porque a lei é falha não
têm alcançado na maioria dos casos, esses motoristas.

Alternativa "c": correta

duplamente
•

Inversão: Porque a lei é falha
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Intercalação- leia a parte em negrito: as garras
do Judiciário, na maioria dos casos, não têm
alcançado esses motoristas.
Alternativa "a"- Na maioria dos casos, as garras do Judiciário não têm alcançado esses motoristas
porque a lei é falha.

••

..

Alternativa "b": correta - Exp!íca o fato e o
isola.
Alternativa "a"- Não é para mencionar a lenda.
Alternativa "c"- Não enfatiza.

Alternativa "b" - As garras do Judiciário não
têm alcançado esses motoristas, na maioria dos
casos, porque a lei é falha.
Alternativa "d" - Não têm alcançado, esses
motoristas, as garras do Judiciário na maioria dos
casos, porque a lei é falha.
Alternativa "e" -As garras do Judiciário, porque
a lei é falha, não têm alcançado, na maioria dos casos,
esses motoristas.

Alternativa "d"- Não muda o interlocutor.
Alternativa "e"- Não separa elementos .
.... Dica- Os parênteses servem:
._

para separar qualquer indicação de ordem explicativa, comentário ou reflexão.

._

para incluir dados informativos sobre bibliografia {autor, ano de publicação, página etc.)

._

para isolar orações intercaladas com verbos
declarativos, em substituição à vírgula e aos travessões.

._

para delimitar o período de vida de uma pessoa.

Texto- trecho:
WíkiLeaks contra o Império

para indicar possibilidades alternativas de leitura.
A vergonha americana pede que se relembre o trabalho de 10 mil ingleses, entre eles alguns dos maiores
matemáticos do século, que trabalharam em Bletchley
Park durante a Segunda Guerra, quebrando os códigos
alemães. O serviço dessa turma influenciou a ocasião
do desembarque na Normandia e permitiu o êxito dos
soviéticos na batalha de Kursk.
Terminada a guerra, Winston Churchi/1 mandou
apagar todos os vestígios da operação, mantendo
o episódio sob um manto de segredo. Ele só foi quebrado, oficialmente, nos anos 70. Com a palavra Catherine Caughey, que tinha 20 anos quando trabalhou em
8/etch!ey Par/<: "Minha grande tristeza foi ver que meu
amado marido morreu em 1975 sem saber o que eu
fiz durante a guerra~ Alan Turing, um dos matemáticos do parque, matou-se em 1954. Mesmo condenado
pela Justiça por conta de sua homossexualidade, nunca
falou do caso. (Ele comeu uma maçã envenenada.
Conta a fenda que, em sua homenagem, esse é o símbolo da Apple). (Eiio Gaspari, WikiLeaks contra o Império. Folha de S.Pau/o. Adaptado)

09. {Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2011) Em- (Ele comeu uma maçã envenenada.
Conta a lenda que, em sua homenagem, esse é o
símbolo da Apple.)- o uso dos parênteses justifica-se porque

._

10. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSP/2011)Considere os enunciados.
l.

O embaixador Clifford Sobe!, fez declarações
sobre o presidente boliviano.

11.

Aquela declaração, foi dada ao jornal, porCatherine Caughey.

111. Muammar Gaddafi, presidente da Líbia, possui

arsenal nuclear sob seu controle.
O emprego da vírgula está correto apenas em
(A) L

(8) IL
(C) IIL

(D) lelll.
(E) lle 111.

Alternativa "c": correta
1.

Não se usa vírgula separando o sujeito do predicado: o embaixador Clifford (sujeito) fez declarações ... (predicado) ou intercalar: O embaixador,
Clifford Sobe!, fez declarações sobre o presidente boliviano.

11.

Não se separa sujeito do verbo ou do predicado:
Aquela declaração foi dada ao jornal por Catherine
Caughey. Note que a oração está na ordem direta.

(A} menciona uma lenda.
(B) isola indicação acessória, explicativa.
(C) enfatizao final de uma frase declarativa.
(O) indica a mudança de interlocutor.
(E) separa os elementos de uma enumeração.

para indicar marcações cênicas numa peça de
teatro.

111. Correto: As vírgulas estão isolando corretamente
o aposto: presidente da Líbia.

pontuação
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Texto:

Quando algumas pessoas que só acompanham
meu trabalho como jornalista cultural sabem que
admiro, pratico e comento futebol, isso sem falar de
quando declaro o time para o qual torço, soltam frases
como "Isso nóo é importan~e'; "Que perda de tempoN ou
"Todo mundo tem seu fado !rracional~ Sâo frases engraçadamente preconceituosas. Sugerem que os livros e
as artes sâo sempre importantes, nunca desperdiçam
nosso tempo e agem como veículos da nossa razão. E
está claro quF? não é assim ... Esugerem, por outro lado,
que do futebol nada se aprende. Bem, muitos intelectuais aprenderam dele, como de outros esportes, e eu
digo sempre que o futebol me ensinou mais sobre o Brasil do que muitos livros de história. Também me ensinou
sobre a natureza humana.
Concordo que o futebol nóo é "importante"; mais
ainda, que as pessoas lhe dão muita importância,
desde o torcedor que briga com a mulher ou com o vizi·
nho porque o time perdeu até o professor que decide
defender a tese de que um time de 77 marmanjos de
calções serve como modelo para o que uma nação
deve fazer com sua economia, educaçiío, etc. Mas o
futebol tem importância por mexer com outras dimensões da nossa natureza, como o instinto de competição física e a inclinação para o ritual simbólico. Como
ao ler as lendas da mitologia ou os romances de aventura, projetamos no futebol um gosto pela façanha,
uma curiosidade sobre o limite. Viver é mover.
Se 2 bilhões de pessoas param para ver uma final
de Copa do Mundo, um observador cultural não pode
ficar indiferente a isso. Logo, ver algo que me dá prazer como simulaçào de nossas possibilidades motoras e
lúdicas, não precisa ser perda de tempo.( ... )
Sobre o lado irracíonal, uma das coisas que o futebol mostra é que racionalidade e irracionalidade nào
são duas ínstàncías fado a lado, mas que se mesclam
e muitas vezes com resultados positivos. O que Pelé
fazia em campo podia partir de uma memória corporol vinda desde as brincadeiras de infância - e quantos prazeres da vida não tém a mesma relação com
o jogo?- e, no entanto, era produto de um trabalho
mental, consciente, forjado em tentativa e erro, repetidas vezes. O craque não é o que pensa mais rápido e,
assim, aplica o que faz com a bola dentro da narrativa
da partida. Como nas artes, na polftica ou na paquera,
o grande segredo mora no ntiming~ Épreciso ensaiar
para nào fazer em campo apenas as jogadas ensaiadas. (Daniel Piza, O Estado de S. Paulo, 13.06.2010.
Adaptado)
11. (Vunesp - Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/-2010) A oração ... isso sem falar de quando

declaro o time para o qual torço ..., no contexto do
primeiro parágrafo,

(A) indica redundância de !delas e torna o trecho
in inteligível.
{B) apresenta pontuação inadequada, por estar
entre vírgulas.
{C) contém estrutura sintática sem nexo lógico.
{D) deveria estar no final do período para garantir-

-lhe a coesão.
{E)

poderia vir entre travessões, pois trata-se de oração intercalada.

Alternativa "e": correta - Poderia vir entre travessões, pois trata-se de uma intervenção do autor
no meio da própria fala. As vírgulas podem ser substitufdas por travessões ou parênteses.
Alternativa "a" - Não há redundância {pleonasmo) de ideias.
Alternativa "b"- O emprego das vírgulas está
correto.
Alternativa "c"- A estrutura sintática está correta e compatível.
Alternativa "d" - A oração está bem colocada
no meio do período, mas se estivesse colocada no
fina!, não mudaria o sentido.
12. {Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SPI-2010) Assinale a alternativa correta quanto à

pontuação.
(A) Participe do 21Curso Estado de Jornalismo. Lá
estarão presentes, alguns dos mais importantes
profissionais da área do jornalismo, no Brasil e
no mundo. E bom lembrar esse é o último curso
no gênero reconhecido, como extensão universitária. Por isso, atenção focas o curso oferece 30
vagas gratuitas.
(8)

Participe, do 21Curso Estado de Jornalismo. Lá
estarão presentes alguns dos mais importantes
profissionais da área do jornalismo no Brasil e,
no mundo. t bom lembrar; esse é o último curso
no gênero, reconhecido como extensão universitária. Por isso atenção focas, o curso oferece 30
vagas gratuitas.

(C) Participe do 21Curso Estado de Jornalismo. lá,

estarão presentes alguns dos mais importantes
profissionais da área do jornalismo, no Brasil
e no mundo. t bom lembrar esse é o último
curso, no gênero reconhecido, como extensão
universitária. Por isso atenção, focas o curso
oferece 30 vagas gratuitas.
(D) Participe do 21Curso Estado de Jornalismo. Lá
estarão presentes, alguns dos mais importantes
profissionais da área do jornalismo no Brasil e no
mundo. É bom lembrar: esse é o último curso no
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gênero reconhecido como extensao universitâ-

ria. Por isso atenção, focas o curso oferece, 30
vagas gratuitas.
{E) Participe do 21Curso Estado de Jornalismo. Lá

estarão presentes alguns dos mais importantes
profissionais da área do jornalismo, no Brasil e
no mundo. t bom lembrar: esse é o último curso

no gênero reconhecido como extensão universitária. Por isso, atenção, focas, o curso oferece 30
vagas gratuitas.

Alternativa "e": correta.
.,

•

Participe do 21Curso Estado de Jornalismo. Eliminada b.

lá estarão presentes alguns dos mais importantes profissionais da área do jornalismo, no Brasil
e no mundo.= a vírgula separa o adjunto adverbial de lugar. Eliminada a, c e d. Encontrada ares-

posta.

•

t bom lembrar: esse é o último curso no gênero
reconhecido como extensão universitária. ""' os
dois pontos explicam.

•

Por isso, atenção, focas, o curso oferece 30 vagas
gratuitas.= intercalações.

Texto:
Conta-se que, um dia, Sócrates parou diante de
uma tenda do mercado em que estavam expostas
diversas mercadorias. Depois de algum tempo, ele
exclamou: "Vejam quantas coisas o ateniense precisa
para viver." Naturalmente ele queria dizer com isto que
ele próprio não precisava de nada daquilo.
Esta postura de Sócrates foi o ponto de partida
para a filosofia cínica, fundada em Atenas por Antístenes- um discfpulo de Sócrates, por volta de 400 a.C.
Os cínicos diziam que a verdadeira felicidade náo
depende de fatores externos, como o luxo, o poder
político e a boa saúde. Para eles, a verdadeira felicidade consistia em se libertar dessas coisas casuais e
efêmeras. Ejustamente porque a felicidade não estava
nessas coisas, ela podia ser alcançada por todos. E,
uma vez alcançada, não podia mais ser perdida. (Jostein Gaarden, O Mundo de Sofia. São Paulo, Cio. das
Letras, 1995)

13. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJ SP/-2010) A frase de Sócrates, em nova versão, está
correta, de acordo com a norma culta, em
(A) Vejam, atenienses, quantas coisas vocês precisam, para viver.

(B) Vejam atenienses quantas coisas vocês precisam
para viver.
(C) Vejam, atenienses, de quant3scoisas vocês precisam para viver.
(D)

Vejam atenienses quantas coisas, vocês, precisam para viver.

(E) Vejam, atenienses, de quantas, coisas vocês, pre1

cisam para viver.

Alternativa "c": correta - Alternativa em nova
versão, correta, de acordo com a norma culta.
Alternativa "a" -Quem precisa, precisa de algo:
de quantas coisas; está incorreto o emprego da vírgula antes de oração subordinada reduzida de infinitivo.
Alternativa "b"- Faltam as vírgulas isolando o
vocativo atenienses.
Alternativa "d" - Não há vírgulas' isolando o
pronome você; as vírgulas deveriam isolar o vocativo
atenienses.

Alternativa "e"- Emprego incorreto das vírgulas isolando coisas vocês.
14. (Vunesp - Oficial de Justiça - TJ - SP/2009)
Considerando que o termo Cristina é sujeito de oração, assinale a alternativa correta quanto à pontuação.

(A) Cristina, encontra o caminho e, recompõe, a
Argentina.
(B) Cristina, encontra o caminho e recompõe a
Argentina.
(C} Cristina encontra

o caminho, e recompõe, a

Argentina.
(D) Cristina, encontra o caminho, e recompõe a
Argentina.
(E) Cristina encontra

o caminho e recompõe

Argentina.

Alternativa "e": correta - É uma utopia, mas a
frase está correta apenas com o ponto final.
Alternativa "a" - Não se separa com vírgula o
sujeito e o verbo; há mais duas vírgulas desnecessárias e incorretas.
Alternativa "b" -Idem alternativa "a" quanto ao
sujeito e o verbo.
Alternativa "c" - Não se usa vírgula antes da
conjunção e (exceto para enfatizar, ou seja, indicar
efeito cascata de ações """ isso + isso + isso); não se
usa vírgula entre verbo e complemento.
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Pontuação
Alternativa "d" - Idem alternativas "a" e "c"
quanto ao sujeito e o verbo, e a conjunção e, respectivamente.

(0) Quando a tentação nos assedia, é preciso coragem- e muita- para dizer não.
(E) A crise de autoridade, verificada na vida pública
também se reflete, na família.

15. (Vunesp- Agente de Segurança Penitenciária- SP/2009) Assinale a alternativa correta quanto
à pontuação.
(A) A Casa de Expostos de São Paulo a partir de 1935,

Alternativa "d": correta
~

A primeira vírgula indica inversão da oração
subordinada adverbial temporal (está antes da
oração principal);

~

partir

Os duplos travessões intercalam a expressão
e muita. Leia o negrito: é preciso coragem - e
muita- para dizer não-

(C) A Casa de Expostos de São Paulo, passou a ser
conhecida como Asilo Sampaio Vieira, a partir
de 1935.

Alternativa "a" - Não se separa o sujeito do
verbo: A crise de autoridade na vida pública resulta
do casamento da corrupção com cumplicidade.

(D) A Casa de Expostos de São Paulo, a partir de 1935,
passou a ser conhecida como Asilo Sampaio
Vieira.

Alternativa "b" - Não se separa o sujeito do
verbo: Fazem parte da decência humana fundamental a ética e a moralidade.

tE) A Casa de Expostos de São Paulo passou a par-

Alternativa "c" - A vírgula antes do pronome
relativo QUE está separando oração adjetiva restritiva e só podemos usar pontuação anteposta ao relativo se a oração for explicativa: As leis que são mal
cumpridas no país têm em~~ a moralidade.

passou a ser conhecida como Asilo Sampaio
Vieira.
(8) A Casa de Expostos de São Paulo, passou a ser

conhecida como Asilo Sampaio Vieira
de 1935.

;a

tir de 1935, a ser conhecida como Asilo Sampaio
Vieira.

Alternativa "d": correta - Intercalação do
adjunto adverbial de tempo - leia o que está em
negrito: A Casa de Expostos de São PauJo, a partir
de 1935, passou a ser conhecida como Asilo Sampaio Vieira.

Alternativa "e"- Intercalação errada: A crise de
autoridade, verificada na vida pública, também se
reflete na família.

Alternativa "a" - A Casa de Expostos de São
Paulo, a partir de 1935, passou a ser conhecida
como Asilo Sampaio Vieira.

17_ (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário - TJ
- SP/2007) Das manchetes jornalísticas foram retirados os sinais de pontuação. Assinale a alternativa
com pontuação correta das frases.

Alternativa "b" - A Casa de Expostos de São
Paulo passou a ser conhecida como Asilo Sampaio
Vieira a partir de 1935.

Sobremesa a R$ 0,84 Doceiras badaladas dão a
receita

Alternativa "c" - A Casa de Expostos de São
Paulo passou a ser conhecida como Asilo Sampaio
Vieira a partir de 1935.
Alternativa "e" - A Casa de Expostos de São
P2ulo passou, a partir de 1935, a ser conhecida como
Asilo Sampaio Vieira.
16. (Vunesp -Escrevente Técnico Judiciário- TJ
- SP/2008) Assinale a alternativa em que a frase está
correta quanto à pontuação.
(A) A crise de autoridade na vida pública, resulta do
casamento da corrupção com cumplicidade.
(B) Fazem parte da decência humana fun-damental,
a étlca e a moralidade.
(C) As leis, que são mal cumpridas no país têm em si,

a moralidade.

A nova febre em São Paulo fumar narguilé
Só é preciso uma coisa para viver bem saúde
Para você profissional de RH

(0 Estado de S. Paulo, OZ04.2007)
(A) Sobremesa a R$ 0,84? Doceiras badaladas dão a
receita
A nova febre em São Paulo: fumar narguilé
Só é preciso Uma coisa: para viver bem saúde
Para você profissional de RH:
(8) Sobremesa a R$ 0,84? Doceiras badaladas dão a
receita
A nova febre em São Paulo: fumar narguilé
Só é preciso uma coisa para viver bem: saúde
Para você, profissional de RH

l--I"
...•
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(C) Sobremesa a R$ 0,84; Doceiras badaladas dão· a
receita

Alternativa "a" - Na frase, a palavra paciência
não expressa esse valor.

A nova febre: em São Paulo fumar; narguilé

Alternativa "b"- Não atende à questão.
Alternativa "d"- Não há essa correção.

Para você, profissional de RH

Alternativa "e"- Nào há retificação nos termos.

A nova febre em São Paulo fumar: nargui!é
Só é preciso uma coisa para viver bem, saúde

.,
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Só é preciso uma coisa? para viver bem saúde

(O) Sobremesa a R$ 0,84? Doceiras badaladas dão a
receita;

•·•

Revisaço~-

Para você; profissional de RH
(E) Sobremesa a R$ 0,84; Doceiras badaladas dão a
receita
A nova febre; em São Paulo fumar narguilé

19. (TJ- SP- Oficial de Justiça- TJ- SP/1999) Assinale a alternativa em que a vírgula foi empregada
incorretamente.
(A) "Deus é contra a guerra, mas fica do lado de
quem atira bem."(Voltaire)
(B) "Se você quer que as pessoas pensem que você é
muito inteligente, simplesmente concorde com
elas." (Provérbio judaico)

Para você profissional de RH?

(C) "De qualquer maneira, case-se; se conseguir, uma
boa esposa você será feliz; se arranjar uma esposa
ruim você se, tornará um filósofo." (Sócrates)

Alternativa "b": correta

{O) "No tronco mais verde, que no prado houvesse,
Amor me mandou seu nome escrevesse." {Tomás
Antônio Gonzaga)

Só é preciso uma coisa para viver; bem saúde

Sobremesa a R$ C,84? Doceiras badaladas dão a
receita = pergunta e resposta. Eliminadas alternativas c e e;
;

A nova febre em São Paulo: fumar narguilé =os
dois pontos explicam (aposto explicativo a nova
--febre). Eliminada alternativa d;

;

Só é preciso uma coisa para viver bem: saúde =
os dois pontos explicam (aposto explicativo uma
coisa para viver bem). Eliminada a.
--

;

Para você, profissional de RH =a vírgula separa o
aposto explicativo você.

Observar que a proposta é escrita em versos, formando uma estrofe, por isso não o ponto no final dos
versos e estes são iniciados com letra maiúscula.

18. (Vunesp- Escrevente Técnico Judiciário- TJSPf2007) Na frase- Se aprendem pouco, paciência, a
culpa é mais da fragilidade do ensino básico do que das
faculdades. - a palavra paciência vem entre vírgulas
para, no contexto,
(A) garantir a atenção do leitor.
(8) separar o sujeito do predicado.
(C) intercalar uma reflexão do autor.

(E) "Mais longe, derramados pelo vale, viam-se o
monjolo, a bolandeira, o moinho, a serraria, tocados pela água de um ribeiro que serpejava rumorejando entre as margens pedregosas." (José de
Alencar)

Alternativa "c": correta - "De qualquer
maneira, case-se; se conseguir uma boa esposa,
você será feliz; se arranjar uma esposa ruim, você se
tornará um filósofo." (Sócrates)
Dentro das orações separadas por ponto e vírgula, ocorre inversão das orações.

Alternativa "a" - Usa-se vírgula antes da conjunção adversativa mas.
Alternativa "b" - Inversão da oração subordinada condicional.
Alternativa "d"- Inversão do adjunto adverbial
de lugar, isolamento da oração subordinada adjetiva
explicativa.
Alternativa "e" -Intercalação e termos coordenados (cabe a conjunção e).

2.FGV

(D) corrigir uma afirmação indevida.
(E) retificar a ordem dos termos.

20. (FGV - Agente Penitenciário - MAf2013)
'"Morar' em uma caixa de metal sob um sol de escaldar não deve ser nada agradável".

Alternativa "c"~ correta- Paciência possui valor
subjetivo: reflexão do autor.

Nesse período do texto, o vocábulo 'morar' aparece entre aspas porque
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Pontuação
(A) recebe um sentido especial, de valor positivo.
(B)

indica uma expressão de autoria alheia.

mostra um termo empregado em sentido afetivo.
{D) destaca um termo importante para o sentido do
texto.

(C)

(E) apresenta um significado

(A)

enumeração de fatos de caráter científico.

(8)

retomada resumida do assunto do parágrafo.

(C)

repetição destinada a introduzir o desenvolvimento posterior.

(0)

retificação de uma afirmativa feita anteriormente.

irônico~

Alternativa correta: letra "e" - As aspas indicam clara ironia, já que morarem uma caixa de metal
sob um sol de escaldar não é agradáveL O uso das
aspas foi citado em questões anteriores.
Alternativa "a" - Não é sentido positivo.
Alternativa "b"- Não é autoria alheia, o nome
do autor foi citado.

(E) especificação de uma expressão usada anteriormente.

Alternativa "e": correta - Especifica as controvérsias de caráter ético.
Alternativa "a"- Duas afirmações erradas.

Alternativa "c"- Longe de ser afetividade.

Alternativa "b"- Não retoma.

Alternativa "d"- Não é termo importante.

Alternativa "c"- Não repete.

3.FUNRIO
21. (Funrio- Agente Penitenciário Federal/-2009)
"Senhoras e senhores, chamo ao palco neste momento
o Professor Doutor Símóo Bacamarte, ilustre Paraninfo
das turmas concluintes do Ensino Médio de nosso querido Colégio". A função textual das duas vírgulas dessa
frase é separar, respectivamente,
{A)

o sujeito e o predicativo.

(B)

os substantivos e os adjetivos.

(C)

o vocativo e o aposto.

(D) o verbo e o nome.
(E)

O emprego do travessão indica, considerando-se
o contexto,

o acessório e o enfático.

Alternativa "c": correta

Senhoras e senhores: vocativo - com quem se
fala. Ellminadas as alternativas restantes.
ilustre Paraninfo ... = aposto explicativo de Professor Doutor Simão Bacamarte.

4.FCC
22. (FCC- Agente de Segurança Penitenciária PB/2008)

Ao mesmo tempo, essa revolução na tecnologia
abre novas possibilidades para um campo da ciência
que sempre despertou controvérsias de caráter ético
-a interferência no cérebro destinada a alterar o comportamento de pessoas. (Adaptado de Paula Neiva e
Vanessa Vieira. Vejo. 13 de fevereiro de 2008, p. 82-84)

Alternativa "d"- Não retifica.

S.UEL

Texto para a questão.
Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicada ontem instituiu, na prática, a tolerância zero de álcool no trânsito em todo o país. Agora,
mesmo que o motonSta parado nas bfitz e da lei seca
tenha bebido menos de um copo de cerveja terá de
pagar multa por infringir a lei - que aumentou para
R$ 1.915,40nofimde 2012.A resolução432doContran
foi publicada no Diário Oficial da União. Ela regulamentou as mudanças aprovados pelo Congresso Nacional,
que foram sancionadas pela presidenta Oi!ma Rousseff
em 20 de dezembro, e passaram, por exemplo, a aceitar testemunhos de embriaguez como prova de que o
motorista cometeu infração.
Uma das principais mudanças foi estabe/ecercomo
infração dirigir sob Hqualquer influênciaH de álcool. Mas,
como há certos níveis de imprecisão nos aparelhos de
bafômetro, faltavam regras para definir como caracterizar qualquer limite. A decisão do Contran, após uma
série de estudos, foi determinar que o motorista terá
cometido infração se tiver 0,01 milígrama de álcool
para cada litro de ar expelido dos pulmões na hora de
fazer o teste. Mas definiu, na regulamentação, que o
limite de referência será de 0,05 mi/ig,-amas- porca usa
dessas diferenças dos aparelhos, em uma espécie de
hmargem de errou aceitável. Assim, se o bafômetro opre~
sentar o número uo,o5u no viso r, o motorista já terá de
pagar multa de R$ 1.915,40.
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Outra determinação é que, no coso de o motorista
fazer exame de sangue, não será admitido nenhum
nfvef de ófcool no sangue. ~sabemos que os acidentes não são reduzidos por decreto, mas é preciso dar
um basta à violência no trânsito; disse ontem a ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, durante evento em
Brasrtia para detalhar os mudanças na legislação. "O
grande obietivo é mudar a postura da sociedade e;;
relação ao risco da uso do álcool ao volante~ explicou.

indireto e o discurso indireto livre. Não necessariamente estes três discursos estão separados, eles
podem aparecer juntos em um texto. Dependerá de
quem o produziu.

(Adaptado de: RIBEIRO, 8.; VALLE, C. do; MENDES, V. Começa a valer tolerância zero de álcool
no trânsito. O Estado de S. Paulo. São Paulo, 30
jan. 2013. Cidades. CB.)

1. Discurso Direto: Neste tipo de discurso as
personagens ganham voz. É o que ocorre normalmente em diálogos. Isso permite que traços da fala
e da personalidade da5\ personagens sejam destacados e expostos no texto. O discurso direto reproduz
fielmente as falas das personagens. Verbos como
dizer, falar, perguntar, entre outros, servem para que
as falas das personagens sejam introduzidas e elas
ganhem vida, como em uma peça teatral.

23. {UEL - Agente Penitenciário - PR/2013) De

Travessões, dois pontos, aspas e exclamações
são muito comuns durante a reprodução das falas.

acordo com os recursos linguístico-semânticos do
texto, considere as afirmativas a seguir.

I.

No trecho "O grande objetivo é mudar a postura da sociedade em relação ao risco do uso do
álcool ao volante", as aspas são usadas no texto
por se tratar de um discurso direto.

11.

No fragmento "Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicada ontem", os
parênteses foram usados para indicar a sigla da
expressão anterior.

m.

Em "Uma das principais mudanças foi estabelecer
como infração dirigir sob "qualquer influência" de
álcool", a expressão em destaque está entre aspas
no texto por se tratar de uma metáfora.

IV. No fragmento "Sabemos que os acidentes não
são reduzidos por decreto, mas é preciso dar um
basta à violência no trânsito", as aspas são usadas
no texto para realçar o argumento apresentado.

(A) Somente as afirmativas I e 11 são corretas.

(B) Somente as afirmativas l e IV são corretas.

2. Discurso Indireto: O narrador conta a história e reproduz fala, e reações das personagen$.1
escrito normalmente em terceira pessoa. Nesse caso,
o narrador se utiliza de palavras suas para reproduzir
aquilo que foi dito pela personagem.
3. Discurso Indireto Livre: O texto é escrito em
terceira pessoa e o narrador conta a história, mas as
personagens têm voz própria, de acordo com a necessidade do autor de fazê-lo. Sendo assim é uma mistura
dos outros dois tipos de discurso e as duas vozes se
fundem.
FONTE: Celso Cunha in Gramótica da Língua Portuguesa, 2a edição.
I.

Certo: trata-se da fala do o ministro das Cidades,
Aguinaldo Ribeiro.

11.

Certo: é aposto explicativo- com sigla.

111. Errado: não se trata de metáfora, mas sim tenta
especificar uma expressão que generaliza, já que
não se sabe quais são as influências.
IV. Errado: é a fala do o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro.

{C) Somente as afirmativas l!t e IV são corretas.

(D) Somente as afirmativas l, li e 111 são corretas.

6.FEPESE

(E) Somente as afirmativas 11, 111 e IV são corretas.

24. (FEPESE - Agente Penitenciário - SC/2013)
Assinale a frase com pontuação correta.

Alternativa correta: letra "a"
O Nota da autora: Tipos de discurso que são
exigidos em provas:

Discurso é a prática humana de construir textos,

(A) Não recebi reconhecimento mas compareci

à

cerimônia, mesmo assim.
(B) O chefe foi recebido pela autoridade máxima e o

servidor, pelos companheiros de sala.
(C) A ele não lhe deem o perdão, que na visão deste

sejam eles escritos ou orais. Sendo assim, todo discurso é uma prática social. A análise de um discurso
deve, portanto, considerar o contexto em que se
encontra, assim como as personagens e as condições
de produção do texto.

(D) Quando olhava aqueles adolescentes lembrava-

Em um texto narrativo, o autor pode optar por
três tipos de disc~scurso direto, o discurso

(E) Ainda não decidimos quando, se efetivarão os
cargos aprovados.

Tribunal, é caso encerrado.
-me, de tudo o que estava em suas histórias, de
vida.

II
I
l

I

II

Pontuação
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{C) Durante o jogo, aconteceram brigas e confusões.

Alternativa correta: letra "b" - A vírgula está
indicando que ocorre zeugma, ou seja, está substituindo os verbos foi recebido.

{0) Felipe, professor do 6c ano vai levar os alunos ao
museu.
(E) Eu realmente, quero muito sua aprovação.

Correções:

Alternativa "a" - Não recebi reconhecimento,
mas compareci à cerimônia mesmo assim.
Alternativa "c"- A ele, não lhe deem o perdão
que na visão deste Tribunal é caso encerrado.
Alternativa "d"- Quando olhava aqueles adolescentes, lembrava-me de tudo o que estava em
suas histórias de vida.
Alternativa "e"- Ainda não decidimos quando
se efetivarão os cargos aprovados.

Alternativa "a" - Na verdade, seus amigos não
ajudaram em nada.

Alternativa "b"- Entregue esses documentos
ao secretário da escola.

Alternativa "d" - Felipe, professor do 6° ano, vai
levar os alunos ao museu.
Alternativa "e" - Eu, realmente, quero muito
sua aprovação.

7. UECE
25. (UECE - Agente Penitenciário - CE/2011}
Sobre as vírgulas empregadas na frase "Na mitologia
grega, a mãe de Eros, o desejo, é a Penúria, a falta.~,
retirada do texto A Falta que nos move (Vida Sim·
pies. Set 2011, p. 48·51), é correto afirmar-se que
(A) a primeira isola uma oração, a segunda e a ter-

ceira isolam um aposto e a quarta isola outro
aposto.
(B) a primeira isola uma oração, a segunda

Alternativa "c": correta - Inversão do adjunto
adverbial de tempo.

e a ter-

ceira isolam um vocativo e a quarta isola outro
vocativo.

...............................................
Q!JESTÕES MÉDIAS
1. NÍVEL MÉDIO
1.1.FCC
27. (FCC ~Técnico Judiciário~ TRT 14/2016) Considere as afirmações acerca da pontuação.
L

(C) a primeira isola uma expressão adverbial, a
segunda e a terceira isolam um aposto e a quarta
isola outro aposto.
(0) a primeira isola uma expressão adverbial, a

segunda e a terceira isolam um vocativo e a
quarta isola outro vocativo.

Alternativa "c": correta
•

Na mitologia grega: inversão do adjunto adverbial de lugar. Eliminadas a e b.

~

O desejo é aposto explicativo. Eliminada d.

~

A falta é aposto explicativo de Penúria.

8.UPENETE

O acréscimo de uma vírgula antes do termo destacado não altera o sentido do trecho: Nessas
viagens, ele frequentemente encontrou tribos indígenas que não tinham contato com a civilização ...

IL O termo destacado pode estar entre vírgulas
sem prejuízo para a correção gramatical do trecho: Rondon contribuiu também para o reconhecimento e mapeamento de grandes áreas ainda
inóspitas no interior do país.
Hl. As vírgulas sinalizam uma enumeração no trecho: ... levantou dados e informações de mineralogia, geologia, botânica, zoologia e antropologia.
Está correto o que se afirma em
{A) 1,11el11.

(8) 1, apenas.
(C) 1e H, apenas.·
(D) 11 e 111, apenas.

26. (UPENET - Agente Penitenciário - PE/2009)

{E) UI, apenas.

Nas alternativas abaixo, a vírgula foi incorretamente
empregada, EXCETO EM:
(A) Na verdade, seus amigos, não ajudaram em nada.
(B) Entregue esses documentos, ao secretário da
escola.

Alternativa correta: letra "d"
I.

Errado. Sem pontuação: restritiva - encontrou
apenas as tribos que não tinham contato com

•

'"
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a civilização; com pontuação: explicativa- ide ia

de que todas as tribos não tinham contato com a
civlHzação.

Revisaço"'- Língua Portuguesa •_ Duda Noqueira
(A) Não apenas os museus como também os monumentos históricos, constituem formas de uma
memória histórica, que não se deseja perd~r.
{8)

28. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 23/2016} Está

pontuada corretamente, a frase:

.,
•

(A) Nascido em Cuiabá, em 1916 Manoel de Barros
estreou, com o livro, Poemas Concebidos sem
Pecado em 1937.

(C) Depois de muitos debates, os membros da

Assembleia Nacional instalada pela Revolução
Francesa, decidiram criar museus pUblicas, para
preservar o passado.

(8) Cronologicamente vinculado, à Geração de 45,
mas formalmente, ao Modernismo brasileiro,
Manoel de Barros criou um estilo próprio.
(C}

Sempre haverá quem acredite que a memória do
passado histórico, quando bem preservada, ajuda-nos a evitar os graves erros que foram outrora
cometidos.

Subvertendo a sintaxe e criando construções
que não respeitam as normas da língua padrão,

(D) Embora muitos imaginem, que os museus são instituições antiquíssimas, eles de fato nasceram, tão
somente no século da Revolução Francesa.

Manoel de Barros é comparado a Guimaráes

(E)

Rosa.
(0) Em.1986, o poeta Carlos Drummond de Andrade
declarou, que Manoel de Barros era o maior

Se era para c0meçartudo do zero, mais lógico seria
naquele momento revolucionário, deixar que se a
pagassem todos os vestígios do passado.

poeta brasileiro vivo.
(E) Antonio Houaiss, um dos mais importantes filó-

logos e críticos brasileiros confessou nutrir, pela
obra de Manoel de Barros grande admiração.

Alternativa correta: letra "c"- A vírgula indica
inversão: o período não se inicia com oração principal. Detalhe: não há pontuação antes do pronome
relativo nque" por se tratar de oração subordinada
adjetiva restritiva.
Alternativa "a" - Intercalar a data: Cuiabá, e-m
1916, Manoel; retirar as vírgulas posteriores por estar
na ordem direta.
Alternativa "b" - Retirar vírgula: vinculado à
Geração de 45; intercalar o advérbio: mas, formal~
mente, ao Modernismo...
Alternativa "d" - Não pode haver vírgula
separando o verbo do objeto direto: declarou que
Manoel de Barros.
Observação: a conjunção integrante nquen faz
parte da oração subordinada substantiva objetiva
direta.

Alternativa correta: letra "b"
Observação: inversão de advérbio (sempre) não
obriga o uso de vírgula; apenas exige se se tratar de
locução adverbiaL Para algumas bancas, com mais
de 3 palavras.

Correções:
{A) Não apenas os museus, como também os
monumentos históricos, constituem formas de
uma memória histórica que não se deseja perder.==
intercalação necessária + retirada na vírgula antes
do pronome relativo por se tratar de oração adjetiva
restritiva.
(C) Depois de muitos debates, os membros da
Assemb!eia Nacional, instalada pela Revolução Fran~
cesa, decidiram criar museus públicos para preservar
o passado. == intercalação necessária entre sujeito e
verbo; a vírgula antes da oração adverbial final não é
necessária por estar o período na ordem direta.

(O} Embora muitos imaginem que os museus são
institU-IÇÕes antiquísslmas, eles de fato nasceram tão
somente no século da Revolução Francesa. == não se
separa oração principal da oração subordinada substantiva; não há motivo para inserir outra vírgula no período.

Alternativa "e" - Faltou intercalar o aposto
explicativo: Antonio Houaiss, um dos mais importantes filólogos e críticos brasileiros, confessou;
a última vírgula pode ser retirada, ou, se preferir,
pode intercalar os termos deslocados: confessou
nutrir, pela obra de Manoel de. Barros, grande
admiração.

(E} Se era para começar tudo do zero, mais lógico
seria, naquele momento revolucionário, deixar
que se a pagassem todos os vestígios do passado.=
intercalação obrigatória.

29. {FCC- Técnico Judiciário - Área Administrativa - TRT 3/2015) Está plenamente adequada a
pontuação da seguinte frase:

Para ver uma cidade não basta ficar de olhos
abertos. É preciso primeiramente descartar tudo
aquilo que impede v~-/a, todas as ideias recebidas, as

Trechos para a questão.

Pontuação

imagens pré-constituídas que continuam a estorvar o
campo visual e a capacidade de compreensão. (... )
A comparação da cidade com uma máquinc é, ao
mesmo tempo, pertinente e desviante. Pertinente porque uma cidade vive na medida em que funciona, isto
é, serve para se viver nela e para fazer viver. Desviante
porque, diferentemente das máquinas, que s1jo criadas com vistas a uma determinada função, as "cidades
são todas ou quase todas o resultado de adaptações
sucessivas a funções diferentes, não previstas por sua
fundação anterior (penso nas cidades italianas, com
sua história de séculos ou de mi.'ênios).
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introduzem a síntese do que foi tratado com
mais detalhes anteriormente na frase.

Alternativa correta: letra "b" - Relendo o
parágrafo em que foram inseridos os parênteses e
as ideias, fica claro que a intenção é dar ênfase ao
trecho. Por eliminação também daria para chegar à
resposta. Vejamos as alternativas.
Alternativa "a"- Na medida em que indica causa
e não conformidade. Dica: à medida que possui relação de proporcionalidade. Não confunda.

Mais do que com a máquina, é a comparação com o organismo vivo na evolução da espécie
que pode nos dizer alguma coisa importante sobre
a cidade: como, ao passar de uma era paro outra, as
espécies vivas adaptam seus órqaos para novas fun
ções ou desaparecem, assim também as cidades. E
não podemos esquecer que na história da evolução
toda espécie carrego consigo características que~
cem de outras eras, na medida em que iá não correspondem a necessidades vitais, mas que talvez um dia,
em condições ambientais transformadas, serão as que
salvarão a espécie da extinção. (... )

Alternativa "c"- Os termos todas as ideias recebidas e as imagens pré-constitufdas possuem função de aposto de tudo aquilo que impede vê-/a. Não
podendo, assim separar as expressões, muito menos
inserir vírgula após os parênteses.
Alternativa "d"- As expressões isto é e ou seja
são explicativas e devem, obrigatoriamente, estar
entre vírgulas.
Alternativa "e" - Os dois-pontos não sintetizam, mas sim explicam, citam.

(CALVINO, ltalo. Os deuses da cidade.
Assunto encerrado: discurso sobre literatura e
sociedade. Trad. Roberta Barni. São Paulo: Companhia das Letras,2006, p. 333-334)

Trecho para a próxima questão.

30. (FCC- Técnico Judiciário -Área Administrativa - TRT 2/2014) O comentário correto sobre o
emprego do sinal de pontuação no trecho citado é:

(A) parecem de outras eras, na medida em que já
não correspondem a necessidades vitais I a vírgula introduz expressão que, em consequência
do emprego de na medida em que, expressa ide ia
de "em conformidade comn.
(B) (penso nas cidades itaHanas, com sua história de
séculos ou de milênios) I os parênteses abrigam
lembrança cuja presença no texto sugere que
elas sejam o exemplo mais expressivo das adaptações referidas.
(C) descartar tudo aquilo que impede vê-la, todas
as ideias recebidas, as imagens pré-constituídas
I a substituição das duas vírgulas por parênteses,
seguidos por vírgula, não altera a relação original
entre os segmentos.

(.. .) Cheias e secas mals frequentes e intensas
devem causar uma redução na produção agricola
também por outra razão. Pesquisadores da Embrapa
concluíram que algumas doenças - principalmente
as causadas por fungos - e pragas podem se agravar em muitas culturas analisadas, em decorrência
da elevação dos níveis de C02 do ar, da temperatura
e da radiação ultravioleta, acenando com a possibilidade de aumento de preços e redução da variedade de
cereais, hortaliças e frutas.
Cheias e secas devem também alterara vazão dos
rios e prejudicar o abastecimento dos reservatórios
das hidrelétricas, acelerar a acidificação da água do
mar e reduzir a biodiversidade dos ambientes aquáticos brasileiros. A perda de biodiversidade dos ambientes naturais deve se agravar; alguns já perderam uma
área expressiva- o cerrado, 47%, e a caatinga, 44%
-a ponto de os especialistas questionarem se a recuperação do equilfbrio biológico caracterfstico desses
ambientes seria mesmo possível.
(Adaptado de: FIORAVANTI, Carlos. Revista
FAPESP,. agosto de 2013, p. 23 e 24)

(0) uma cidade vive na medida em que funciona,
isto é, serve para se viver nela e para fazer viver I
a segunda vírgula, por ser optativa, pode ser reti~
rada sem que haja prejuízo da correção gramatical.

31. (FCC- Técnico Judiciário- Área Administrativa- TRE-R0/2013) Os segmentos isolados por tra-

(E) pode nos dizer alguma coisa importante sobre a
cidade: como, ao passar de uma era para outra,
as espécies vivas ... as cidades I os dois-pontos

(A) referem-se a dados co!etados em estudos atuais que indicam solução de possíveis problemas
para a agricultura brasileira.

vessões,
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(B) indicam, respectivamente, especificação e enu~

- Para separar expressões ou frases explicativas,
intercaladas.

meração de fatores determinantes da situação
apontada em cada um.

Para destacar algum elemento no interior da
frase, servindo muitas vezes para realçar o
aposto.

(C) apresentam informações de sentido explicativo,
em relação ao que consta imediatamente antes

de cada um deles.
(D) introduzem, como exemplos, um dado resul-

Para substituir o uso de parênteses, vírgulas e
dois-pontos, em alguns casos.

tante de pesquisas anteriores e a fala de um
especialista, respectivamente.

Alternativa "a" - Não esJecifica e se refere à
Companhia das fndias Orientais.
Alternativa "c"- Não enumera.

(E) reproduzem comentários de caráter pessoal,

como juízos de valor a respeito de algumas conclusões apresentadas no texto.

Alternativa "d"- Não ocorre repetição.
Alternativa "e"- Não restringe âmbito de ação.

Alternativa correta: letra "c"~ Questão muito
fácil: a primeira intercalação explica algumas doen~
ças e a segunda, explica as porcentagens no cerrado
e na caatinga.

Trecho para a questão.

.) Para o diretor executivo do Instituto FEMUSC,
o resultado não chega a surpreender. nEstamos satisfeitos com a respo5ta do público, que este ano lotou
todas as noites dos concertos, nos teatros da Sociedade Cultura Artlstica, mas também marcou presença em outros ambientes do Centro Cultural; assinala.(... )

Alternativa "a" - No primeiro caso, não são
dados coletados.

Alternativa "b"- Não enumera.
Alternativa "d"- Não é dado resultante de pesquisa seguido da fala de especialista.

(Adaptado de: Ronaldo Corrêa, 07/02/2013,
disponível em www.femusc.eom.br/2013/02/07/
sucesso·renovadof}

Alternativa "e"- Não possuem caráter pessoaL
(FCC - Escriturário-BB/2013.2) A Companhia
das fndias Orientais -a primeira grande companhia
de ações do mundo, criada em 1602- foi a mãe das
multinacionais contemporâneas.

32. (FCC - Técnko Judiciário - Área Administra·
tiva- TRT 12!2013) O emprego das aspas indica:

O segmento isolado pelos travessões constitui,
no contexto, comentário que

(B) citação das palavras de outra pessoa.

(A) especifica as qualidades empresariais de uma
companhia de comércio.
(8)

contém informações de sentido explicativo, referentes à empresa citada.

(C) enumera as razões do sucesso atribuído a essa
antiga empresa.
(0) enfatiza, pela repetição, as vantagens oferecidas

pela empresa.
(E) busca restringir o âmbito de ação de uma antiga

(A) síntese das ide ias principais do texto.

{C) ressalva ao que foi dito anteriormente.
(D)

realce irônico atribuído ao segmento.

(E) valor particularmente significativo da expressão.

Alternativa correta: letra "b"- Muito fácil. Tão
fâcil que chega a dar medo de responder. Não pense
assim. É fâcil porque você estâ estudando e só pode
ser uma citação.

empresa de comércio.

Alternativa "a"~ Nâo é resumo de ideia.
Alternativa "c"- Não retifica algo.

Alternativa correta: letra "b"- Questão muito
fácil. Os travessões, assim como os parênteses e as
vírgulas separam termos com sentido explicativo.
.... Dica:
O travessão é empregado:
No discurso direto, para indicar a fala da personagem ou a mudança de interlocutor nos diálogos.

Alternativa "d"- Não há ironia.
Alternativa "e"- Não é valor da expressão.
33. (FCC - Técnico Judiciário - Área Administrativa - TRT 12/2013) Atente para as afirmações
abaixo sobre o emprego da vírgula.
I.

Em Certamente as fisionomias musicais de Mozart
eHaydn são bem conhecidas..., uma vírgu!a pode-

Pontuação

ria ser colocada imediatamente depois de Certamente, sem prejuízo para o sentido e a correção.
11.

concretos, Paulo Leminski deixou uma obra poética que não se reduz ao concretismo, mas, que
é caracterizada, antes de tudo por uma dicção,
extremamente pessoal, avessa a todas as tentativas de rotulação.

Em uma combinação dominada pelos métodos
dos compositores que exerceram influência preponderante em seu tempo, uma vírgula poderia

ser colocada imediatamente depois de compositores, sem prejuízo para o sentido e a correção.

m.

(C) Ainda, que tenha se aproximado dos poetas

Em Podemos notar, voltando ao exemplo de
Mozart. e Haydn, que eles se beneficiaram da
mesma cultura, beberam nas mesmas fontes, e
aproveitaram as descobertas um do outro, a vír-

gula colocada imediatamente depois de fontes
poderia ser retirada, sem prejuízo para o sentido
e a correção.

{D) Ainda que tenha se aproximado dos poetas concretos, Paulo Leminski, deixou uma obra poética, que não se reduz ao concretismo mas que
é caracterizada, antes de tudo, por uma dicção
extremamente pessoal avessa, a todas as tentativas de rotulação.
(E) Ainda que tenha se aproximado dos poetas,

concretos, Paulo Leminski deixou uma obra poética que, não se reduz ao concretismo, mas que
é caracterizada antes de tudo por uma dicção
extremamente pessoa~ avessa a todas, as tentativas de rotulação.

Está correto o que se afirma em
(A} li, apenas.
(B) lU, apenas.

{C) 11 e lll, apenas.
{0) I e li\,

apenas.

(E) l, ll elll.

Alternativa "b": correta.
J.. A primeira vírgula indica inversão da oração

subordinada adverbial concessiva. Eliminadas
alternativas a, c e e;

Alternativa correta: letra "d"
L

Certo. Indica inversão do adjunto adverbial. Dica:
a oração não se inicia com o sujeito (as fisionomias musicais ...).

11. Errado. Após compositores, há um pronome relativo (que equivale a os quais) e o sentido sem a
vírgula é de restrição (oração sUb. adjetiva restritiva); se inserirmos a vírgula, passará para explicativa e o sentido é alterado, generalizaria.

111. Certo. A vírgula pode ser retirada por haver a
conjunção e (aditiva) ligando as orações. Dica:
Vírgula+ e indica ênfase, informações em efeito
cascata (isso+ isso+ isso). Chamado também de
polissíndeto.

•

A vírgula anteposta à conjunção mas é obrigatória (indica ideia adversa, oposta). Eliminada alternativa d. Aos fortes: já chegamos à resposta!

•

As vfrgulas entre a expressão antes de tudo indicam intercalação;

•

A última vírgula une termos coordenados: pessoal {e) avessa. Encaixando a conjunção e no
lugar da vírgula, certificamo-nos de que a vírgula
deve permanecer.

35. (FCC -Técnico Judiciário - Administrativa TRT 1/2013) Sobre a pontuação empregada, afirma-se corretamente:
(A)

34. (FCC - Técnico Judiciário - Administrativa TRT 9/2013) A frase que apresenta pontuação inteiramente adequada é:

(A) Ainda que tenha se aproximado, dos poetas
concretos, Paulo Leminski deixou uma obra poética, que não se reduz ao concretismo, mas que
é caracterizada antes de tudo, por uma dicção
extremamente pessoal, avessa a todas as tentativas de rotulação.
{B) Ainda que tenha se aproximado dos poetas con-

Cretos, Paulo Leminski deixou uma obra poética que não se reduz ao concretismo, mas que
é caracterizada, antes de tudo, por uma dicção
extremamente pessoal, avessa a todas as tenta~
tivas de rotulação.

~;

~!!!.....__

Em um observador diante da monumento/idade
que ele próprio idealizara para Brasflia ... , uma vírgula poderia ser colocada imediatamente depois
de menu mentalidade, sem prejuízo para o sentido.

(B) Em No Planalto Central, construíra a identidade
escultural do Brasil, a retirada da vírgula implica-

ria prejuízo para a clareza e a lógica.
(C) Em Bem disse Le Corbusier que Niemeyer tinha "as
montanhas do Rio dentro dos olhos~ a justificativa

para o emprego de aspas é o realce irônico que
se quer dar à expressão que elas isolam.
(0)

Em Mas o ser humano, este contfnua desprotegido ... , a vírgula poderia ser retirada sem prejuízo para o sentido e a lógica.
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..
•

•

(E) Em Brasília, em que pese o sonho necessário,
resultara em alguma decepção, as vírgulas poderiam ser substituídas por travessões sem prejuízo
para a clareza e a lógica.

Profissionais mais jovens trazem novas ideias, colocam em xeque processos anacrônicos e ajudam a
evitar que a empresa envelheça e perca o contato
com as mudanças em seu ambiente de negócios. A
renovação, reafízada na medida certa, traz efeitos
positivos.

Alternativa "e": correta - Por indicarem intercalação de oração, as vírgulas podem, sem prejuízo
algum, ser substituídas por travessões ou parênteses.

A juniorização, por ser rea/ízada com o propósito de reduzir custos, compromete a qualidade da
gestão epõe em risco o futuro das companhias. Vista
como panaceia, evita que a empresa trate de questões mais substantivas, relacionadas ao seu modelo
de negócios e às suas práticas de gestão.

Alternativa "a" - Errada. Não se pode inserir
vírgula anteposta ao pronome relativo (que= a qual),
pois a oração passa de adjetiva restritiva (especifica)
à oração adjetiva explicativa (generaliza). Altera o
sentido.

Além disso, ajuniorização segue na contramão
da demografia. O Brasil está envelhecendo. Nas
próximas décadas, as empresas terão de lidar com
quadros profissionais cada vez mais maduros. Uma
pesquisa recente, realizada pela consultoria PwC
e a FGV-Eaesp, instituição à qual este escriba está
ligado, procurou avaliar como o mundo corporativo
se prepara para o fenômeno. Foram ouvidas mais de
cem empresas, de diversos segmentos da economia.
Algumas conclusões são preocupantes.

Alternativa "b"- Errada. Não implica prejuízo
para a clareza e a lógica, apenas fica gramaticalmente errada, pois na inversão de locução adverbial
a vírgula é obrigatória.
11>- Dica- Inversão de advérbio {uma palavra) =
a vfrgula é facultativa g Hoje recebemos o gabarito.

Hoje, recebemos o gabarito.

Alternativa "c"- Errada. Trata-se de uma citação deLe Corbusier.

Em primeiro lugar, menos de 40% das organizações pesquisadas reconhecem que quadros mais
maduros podem constituir alternativa à escassez de
talentos. Consequentemente, a maioria das empresas não ponui mecanismos para atrair e manter tais
quadros. Em segundo lugar, as companhias reconhecem: profissionais mais maduros possuem competências valiosas, relacionadas à capacidade de realizar
diagnósticos e resolver problemas, além de apresentar maior equilíbrio emocional. Paradoxalmente, elas
não contam com modelos de gestão de carreira que
facilitem os processos pelos quais tais características
poderiam ser mais bem exploradas. Em terceiro lugar,
há poucas iniciativas para garantir maior qualidade
de vida e para ter quadros mais saudáveis no futuro.
Há também poucas ações para acomodar o perfil e as
necessidades dos profissionais próximos da aposentadoria. (Adaptado de: Thomaz Wood Jr., Carta Capital, 21/04/2013, www.cartacapital.com.br/sociedade!o-tempo-nao-para)

Alternativa "d" - Errada. A vírgula não pode
ser retirada por haver ~eparar um termo pleonástico:
Mas o ser humano, este continua desprotegido,
entregue à sorte que o destino lhe impõe.

Texto para a próxima questão:
O tempo não para
O processo é conhecido. Os custos crescem,
os competidores avançam, e os acionistas querem resultados. Saída: renovar os quadros. Leia-se:
livrar-se dos funcionários mais velhos e caros, contratar jovens efebos, com muita vontade e pequeno
salário. Oito e feito. Então, o trabalho emperro, os
clientes reclamam, mas a planilha de custos fala
mais alto. Assim tem sido: a cada crise, interna
ou externa, as empresas rejuvenescem seus quadros. Alguns observadores batizaram o processo de
njuniorização~

Uma empresa ·;·uniorizadan salta aos olhos.
Antes, o escritório, silencioso e solene, era dominado
por calvícies e cabelos brancos. Seis meses depois,
o nlvel de ruído aumentou, e uma horda juvenil se
estabeleceu. Foram-se as regras e procedimentos,
substituídos por um frenesi frequentemente confundído com agilidade e produtividade. O mais importante é, porém, que a folha de pagamento foi reduzida. Inferno na Terra, paz no Olimpo corporativo.
Renovar sistematicamente os quadros é um
princípio de gestão importante para as empresas.

36. (FCC - Técnico Judiciário - Administrativa
- TRT 18/2013) Sobre a pontuação empregada no
texto, afirma-se corretamente que, na frase
(A)

Paradoxalmente, elas não contam com modelos
de gestão de carreira que facilitem os processos pelos quais tais características poderiam ser
mais bem exploradas (último parágrafo), uma
vírgula poderia ser colocada imediatamente
depois de carreira, sem prejuízo para o sentido
original.

(B) Renovar sistematicamente os quadros é um princípio de gestão importante para as empresas (3"

pontuação
parágrafo), seria adequada a colocação de uma
vírgula imediatamente depois de quadros.
(C) Assim tem sido: a cada crise, interna ou externa,
as empresas rejuvenescem seus quadros {1°
parágrafo), os dois~pontos poderiam ser suprimidos sem prejuízo para a clareza e o sentido original.
(D) Foram-se as regras e procedimentos, substituídos por um frenesi frequentemente confundido
com agilidade e produtividade (2° parágrafo), a
vírgula poderia ser deslocada para logo depois
de substituídos, sem prejuízo para a correção e a
da reza.
(E) Os custos crescem, os competidores avançam, e
os acionistas querem resultados (1° parágrafo), a
colocação da vírgula imediatamente depois de
avançam está plenamente adequada.
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{D) Cora Cora!ina nasceu na cidade de Goiás,
em 1889, e teve uma trajetória literária, peculiar,
pois embora escrevesse desde moça, tinha 76
anos quando seu primeiro livro foi publicado.
(E) Cora Coralína, nasceu na cidade

de Goiás
em 1889, e teve uma trajetória literária peculiar,
pois embora escrevesse, desde moça, tinha 76
anos quando seu primeiro livro foi publicado.

Alternativa "a": correta.
•

As vírgulas entre em 1889 intercalam o adjunto
adverbial de tempo.

•

Antes da conjunção pois separa oração coordenada explicativa= porque.

•

Entre embora escrevesse desde moça intercala
oração subordinada adverbial concessiva.

Alternativa "e": correta - Iniciemos pela pri~
meira vírgula: separa oraçóes com sujeitos distintos,
mas com ideias afins. A segunda vírgula, além de
separar oração com sujeito distinto, altera o sentido
para consequência.

Trecho para a próxima questão:
Um dos mitos narrados por Ovídio nas Metamor·
fases conta a história de Aglauros. A jovem é irmã de
Hersé, cuja beleza extraordinária desperta o desejo
do deus Hermes. Apaixonado, o deus pede a Aglauros
que interceda junto a Hersé e favoreça os seus amo·
res por ela; Aglauros concorda, mas exige em troca um
punhado de moedas de ouro. Isso irritou Palas Atena,
que já detestava a jovem porque esta o espionara em
outra ocasião. Não admitia que a mortal fosse recom·
pensada por outro deus; decide vingar-se, e a vingança
é terrível: Palas Atena vai à morada da Inveja e ordena-lhe que vá infectar a jovem Aglauros. (Adaptado de
Renato Mezan. ':4 inveja~ Os sentidos da paixão. São
Paulo: Funarte e Cio. das Letras, 1987. p.124-25)

Alternativa "a" -Não se pode inserir vírgula
antes do pronome relativo, pois passa a oração adjetiva restritiva (alguns) para explicativa (todos). Altera
o sentido.
Alternativa "b" -Não se separa o sujeito do
verbo, ou seja, o sujeito do predicado.
Alternativa "c" -Os dois-pontos explicam como
tem sido e não podem ser retirados.
Alternativa "d" -Se deslocasse a vírgula, separaria o complemento nominal tornando o período
incorreto.
37, (FCC - Técnico Judiciário - Administrativa TRT 18/2013) Adaptada de texto da orelha do livro
Vintém de cobre, a frase cuja pontuação está inteiramente adequada é:
(A) Cora Coralina nasceu na cidade de Goiás,
em 1889, e teve uma trajetória literária peculiar,
pois, embora escrevesse desde moça, tinha 76
anos quando seu primeiro livro foi publicado.
(B) Cora Coralina nasceu, na cidade de Goiás,
em 1889 e teve uma trajetória literária peculiar,
pois embora escrevesse desde moça, tinha 76
anos quando seu primeiro livro foi publicado.
{C) Cora Coralina nasceu na cidade de Goiás,
em 1889 e teve uma trajetória literária peculiar
pois, embora escrevesse desde moça tinha 76
anos, quando seu primeiro livro foi publicado.

38. (FCC- TRT 6- Técnico Judiciário- Area Administrativa/2012) Atente para as afirmações abaixo
sobre o seguinte fragmento do trecho citado acima.

Isso irritou Palas Atena, que já detestava a jovem
porque esta a espionara em outra ocasião. Não admitia que a mortal fosse recompensada por outro deus;
decide vingar- se, e a vingança é terrível: Palas Atena
vai à morada da Inveja e ordena-lhe que vá infectar a
jovem Aglauros.
I.

De acordo com o contexto, os pronomes grifados acima se referem, respectivamente, à atitude
de Aglauros e a Palas Atena.

11.

A vírgula colocada imediatamente após Atena
poderia ser suprimida sem prejuízo para a correção e o sentido original.

111. Os dois-pontos introduzem uma síntese do que
foi dito antes.

Kev•saçc~-~

Está correto o que se afirma APENAS em

(A)

(AI
(8)

lell.

{C) I e !IL
(O) 11.

------ - ..

-------·-----~--·~

informação que perde validade diante da constatação pela FAO do número de famintos no planeta.
tas ligados às atividades da FAO.
escolha de um novo diretor-geral para a FAO, em
razão da crise de alimentos no mundo.

(0) qualificação de quem traça a meta a ser perse-

guida pela FAO.
Alternativa "a"- Correta.
O Nota da autora: Questão de pontuaçáo, peri~
odo composto, pronome e coesão textual.
Item "111" - Correto: ocorre anáfora. O pronome demonstrativo retoma as ideias mencionadas
nos períodos anteriores: Apaixonado, o deus pede
a Aglauros que interceda junto a f'1ersé e favoreça os
seus amores por ela; Aglauros concorda, mas exige em
troca um punhado de moedas de ouro. Isso irritou Palas
Atena, que já detestava a jovem porque esta a espio~
nora em outro ocasião.

Item "111"- Errado: a vírgula não pode ser suprimida por separar uma oração adjetiva (possui pronome relativo) explicativa (possui pontuação).
Item "111"- Errado: os dois-pontos introduzem
uma explicação e não uma síntese.

Texto para a próxima questão:

I

(B) importância das diversas funções dos especialis(C)

(E) llelll.
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(E) repetição de dados para realçar a amplitude de

ações da FAO.

Alternativa "'d"- Correta.
O Nota da autora: Questão de pontuação e
interpretação de texto.
O ex-ministro possui experiência de gestor do programa de combate à fome entre nós, ou seja, qualifica.

Alternativa "a"- Errada. Não há pei'da de validade.
Alternativa "b''- Errada. Dos diversos especialistas não, apenas do ex-ministro brasileiro José Graziano da Silva.

Alternativa "c'' - Errada. O erro está na causa:
em razão da crise de alimentos no mundo.
Alternativa "e"- Errada. Não ocorre repetição
dedados.

Na reunião em que foi eleito diretor-gera! da Organização para a Afimentação ea Agricultura (FAO) da ONU,
o ex-ministro brasileiro José Graziano da Silva assegurou
- com sua experiência de gestor do programa de combate à fome entre nós - que esta será sua prioridade:
enfrentar esse problema no mundo, para que até 2015
a número de carentes de afimentos no planeta, hoje em
tomo de 1 bilháo, se reduza à metade. "{o desafio do
nosso tempo; disse na ocasião o ex-secretário da ONU,
Kofi Anan, lembrando que um dos complicadores dessa
questão, 'V protecionismo dos ricos" à sua produção de
alimentos, só tem aumentado. E isso quando a própria
FAO alerta que os preços desses produtos continuarão
a subir nos próximos dez anos. E que a produção precisará crescer 70% até 20SO, para alimentar os 9,2 bilhões
de pessoas que estarão no mundo nessa época. Ele alertou também para os crescentes compra earrendamento
de terras em outros países, porespecu/adores de fundos
de alto risco de pafses industrializados. () (Trecho com
adaptações do artigo de Washington Novaes. O Estado
de S. Paulo,A2, Espaço Aberto, 1dejulhode2071)

Duas figuras merecem atenção na fase primitiva
do teatro grego: um tirano, Pisístrato, e um ator, Téspis. O primeiro oficiafizou o culto a Dionísio, mandou
organizar as festas dionisfacas urbanas e chamou
Téspis para promovê-las anualmente. De forma competitiva, passaram a ser realizadas durante seis dias
na primavera. Para muitos, Téspis foi o primeiro ator.
E também o responsável per transformações decisivas na libertação da dramaturgia das amarras da
poesia.

39. (FCC- TRT- na Região- Técnico JudiciárioArea Administrativa /2012) O comentário colocado
entre os travessões destaca a

Aristóteles deixou-nos o primeiro documento
básico de teoria teatral: Poética, dissecando a estrutura da tragédia e da comédia, caracterizando os
gêneros e suas diferenças, explicando suas origens e

Trecho para a próxima questão
Ainda que existam estudos modernos levantando
a hipótese de que a tragédia grega teria tido sua origem em rituais fúnebres, danças mímicas de atores
mascarados em homenagem •1 heróis mortos, a tese
geralmente aceita é a de que nasceu dos cultos aDionísio, deus do vinho e da fertilidade, das fontes da vida
e do sexo.

I

i

II
!

Pontuação

analisando seus elementos. Estudando a poesia dramótíca em relação à lírica e Q épica, acentua seu significado estético, cívico e moral. Para Aristóteles a arte é
imitação da natureza; o drama é a imitação de açOes,
tendo por objetivo provocar compaixão e terror. A
identificação do público com os personagens coloca o
primeiro em estado de êxtase e assim poderá atingir
apurgação dessas emoções. (Fragmenta adaptado de
Fernando Peixoto. O que é teatro, 4.ed., S.Pau/o: Brasi-

/iense, 1981,p.67e68)

40. (FCC - TRT - 11" Região - Técnico Judiciário
- Area Administrativa /2012) Com relação à pontuação empregada no texto, é correto afirmar:
(A) No segmento na fase primitiva do teatro grego:
um tirano, Pisístrato, e um ator, Téspis, a retirada
das três vírgulas não implicaria prejuízo para a
correção e o sentido original.
{B} Os dois-pontos empregados no início do terceiro
parágrafo poderiam ser substitufdos por ponto e
vírgula, sem prejuízo para a correção e o sentido
original.
(C)

No segmento coloca o primeiro em estado de
êxtase e assim poderá atingir a purgação, a palavra assim poderia ser colocada entre vírgulas,
sem prejuízo para a correção e a lógica.

(O) Em Para Aristóteles a arte é imitação da natureza,

a

colocação de uma vírgula imediatamente depois
de Aristóteles implicaria prejuízo para a correção
e a lógica.
(E) No segmento a tese geralmente aceita é a de que
nasceu, a colocação de uma vírgula imediatamente depois da palavra aceita não implicaria
prejuízo para a correção e a lógica.

Alternativa "c": correta - Não ocorre prejuízo
algum pelo fato de que o termo assim ficaria intercalado (pode ser retirado): coloca o primeiro em

estado de êxtase e, assim, poderá atingir a purgaM
ção.

Alternativa "a"- Errada. Os termos separados
por vírgulas são apostos explicativos. As vírgulas não
podem ser retiradas.
Alternativa "b"- Errada. Os dois-pontos explicam e não podem ser substituídos por ponto e vírgula.
Alternativa "d" - Errada. Ficaria correto o período porque separaria uma inversão.

Alternativa "e" - Errada. Não podemos separar os termos que se encontram na ordem direta.
No caso: sujeito e verbo. Assim como não se separa
verbo e complemento.

41. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 141 2011)
A fonte de mais disposição pode estar perto I
dentistas de várias partes do globo estão empenhados na tarefa de formular uma espécie de cardópio
ideal que forneça a energia de que o organismo
necessita I esses pesquisadores estáo em busca dos
melhores combustíveis para mantê-lo em atividade
e garantir menor desgaste e1 melhor desempenho.
(Adaptado de "O cardápio ceho para ganhar energia". Rachei Costa. fSTOt, 9 de fevereiro de 2011,
p. 77)

As frases acima se articulam em um único
parágrafo, corretamente pontuado, em:
(A) A fonte de mais disposição pode estar perto,
cientistas de várias partes do globo estão
empenhados na tarefa de formular uma espécie de cardápio ideal, que forneça a energia de
que o organismo necessita; esses pesquisadores, estão em busca dos melhores combustíveis para mantê-lo em atividade - e garantir
menor desgaste e melhor desempenho.
(8) A fonte de mais disposição pode estar perto.

Cientistas de várias partes do globo, estão
empenhados na tarefa de formular uma espécie de cardápio ideal -.que forneça a energia
de que o organismo necessita. Esses pesquisadores estão em busca dos melhores combustíveis para mantê-lo em atividade e garantir
menor desgaste e melhor desempenho.
{C) A fonte de mais disposição pode estar perto;
cientistas de várias partes do globo estão
empenhados na tarefa de formular uma espécie de cardápio, ideal, que forneça a energia
de que o organismo necessita: esses pesquisa~
dores estão em busca dos melhores combustíveis para mantê-lo em atividade e garantir
menor desgaste e melhor desempenho.
{0) A fonte de mais disposição pode estar perto.
Cientistas, de várias partes do globo estão,
empenhados na tarefa de formular uma espécie de cardápio {ideal) que forneça a energia
de que o organismo necessita: esses pesquisadores estão em busca dos melhores combustíveis, para mantê-lo em atividade, e garantir:
menor desgaste e melhor desempenho.
(E) A fonte de mais disposição pode estar perto:
cientistas de várias partes do globo estão
empenhados na tarefa de formular uma espécie de cardápio ideal que forneça a energia de
que o organismo necessita. Esses pesquisa~
dores estão em busca dos melhores combustíveis para mantê-lo em atividade e garantir
menor desgaste e melhor desempenho.
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Alternativa "e"- Correta.
..

Os dois pontos explicam porque a fonte de mais

disposição pode estar perto.
..

O restante está na ordem direta e não necessita

de pontuação.
Alternativa "a"- Errada. Erros: vírgula antes do
pronome relativo que, pois a oração é adjetiva restritiva; vírgula entre sujeito e verbo (após pesquisado-

•.,

res) e travessão antes da conjunção aditiva e.
Alternativa "b" - Errada. Erros: vírgula entre
sujeito e verbo (cientistas) e travessão antes do pro-

nome relativo.
Alternativa "c"- Errada. Erros: ponto e vírgula
após o advérbio perto; ideal entre vírgulas e dois

pontos após o verbo necessita.
Alternativa "d" - Errada. Erros: intercalação
da expressão de várias partes do globo estão; ideal
entre parênteses, dois pontos após o verbo necessita; intercalação da expressão para mantê-lo em atividade e dois pontos após o verbo garantir.
42. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 14/2011)

A fonte de mais disposição pode estar perto I cientistas de várias partes do globo estão empenhado-; na
tarefa de formular uma espécie de cardápio ideal que
forneça a energia de que o organismo necessita I esses
pesquisadores estão em busca das melhores combustíveis para manté-lo em atividade e garantir menor desgaste e melhor desempenho. (Adaptado de NO cardápio
certo para ganhar energia". Rachei Costa. ISTOÉ, 9 de
fevereiro de 2071,p. 17)
As frases acima se articulam em um único parágrafo, corretamente pontuado, em:
(A) A fonte de mais disposição pode estar perto,
cientistas de várias partes do globo estão empenhados na tarefa de formular uma espécie de
cardápio ideal, que forneça a energia de que o
organismo necessita; esses pesquisadores, estão
em busca dos melhores combustíveis para mantê-lo em atividade- e garantir menor desgaste e
melhor desempenho.
(8) A fonte de mais disposição pode estar perto.
Cientistas de várias partes do globo, estão empenhados na tarefa de formular uma espécie de
cardápio ide'al- que forneça a energia de que o
organismo necessita. Esses pesquisadores estão
em busca dos melhores combustíveis para mantê-lo em atividade e garantir menor desgaste e
melhor desempenho.
(C) A fonte de mais disposição pode estar perto;
cienti_stas de várias partes do globo estão empe-
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nhados na tarefa de formular uma espécie de
cardápio, ideal, que forneça a energia de que o
organismo necessita: esses pesquisadores estão
em busca dos melhores combustíveis para mantê-lo em atividade e garantir menor desgaste e
melhor desempenho.
{D) A fonte de mais disposição pode estar perto.

Cientistas, de várias partes do globo estão,
empenhados na tarefa de formular uma espécie de cardápio (ideal) que forneça a energia de
que o organismo necessita: esses pesquisadores
estão em busca dos melhores combustíveis, para
mantê-lo em atividade, e garantir: menor desgaste e melhor desempenho.
{E) A fonte de mais disposição pode estar perto:
cientistas de várias partes do globo estão empenhados na tarefa de formular uma espécie de
cardápio ideal que forneça a energia de que o
organismo necessita. Esses pesquisadores estão
em busca dos melhores combustíveis para mantê-lo em atividade e garantir menor desgaste e
melhor desempenho.

Alternativa "e": correta - O sinal de dois pontos indica explicação. As orações encontram-se na
ordem direta, por isso não há necessidade de pontuá-las.

Nas outras alternativas (a, b, c, e d), todas as pontuações são descabidas, basta compará-las com a
alternativa correta.

Textos para as próximas questões (2)

I. Errata (ed, de) 1. Lista de retificação de erros que
saíram impressos em uma publicação. A errata é geralmente impressa em página separada (colada no início
ou no fim do exemplar, ou simplesmente encartada
solta) e em papel diferente do que foi usado na publicação. Traz a indicação de erros, o número das páginas onde se encontram e as formas corrigidas. Alguns
profissionais distinguem errata de corrigenda: este
último termo, no caso, é aplicado para erros redacionais ou de conteúdo, ao passo que errata diz respeito
principalmente a erros de composição ou de montagem, que escaparam aos revisores e saíram impressos na publicação. 2. Cada um dos erros relacionados
nessa lista. (Carlos Alberto Rabaça e Gustavo Guimarães Barbosa. Dicionário de comunicação. 2. ed. rev. e
atualizada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001, p. 276)
11. O dicionário de onde foi extraído o verbete
acima contém uma página com o título CONVENÇOES
UTILIZADAS NESTA OBRA, e nela se fé:
1) Áreas e acepções

Pontuação
Este dicionário inclui definições em 23 áreos, indicadas da seguinte forma:
(av) recursos audiovisuais
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(A) Aerrata é geralmente, impressa em página separada ...
(8)

(cn) cinema
(co) teoria da comunicação

(C) o número das páginas onde se encontram, e as

formas corrigidas.

(de) documentação
(ed) editoração, artes gráficas etc.

em papel diferente, do que foi usado na publicação.

I

(O) Alguns profissionais distinguem errata, de corri-

genda ...
43. {FCC ~Técnico Judiciário~ TRT 4/2011) Considerado I, é correto afirmar:

{E)

ao passo que, errata diz respeito principalmente
a erros de composição ou de montagem.

(A) Os parênteses em (colada no início [ l solta)

podem ser substituídos por travessões sem prejuízo do sentido e da correção originais.
(8) A substituição de ao passo que por "conforme"

mantém o sentido e a correção originais.
(C) Tanto em (colada no início ou no fim do exem-

plar, ou simplesmente encartada solta), quanto
em errata diz respeito principalmente a erros
de composição ou de montagem, ou estabelece relação de exclusão entre os elementos
associados.
(D) A expressão diz respeito está também empregada em conformidade com o padrão culto
escrito em "As manchetes desse jornal de hoje
diz respeito sobretudo às enchentes que ocorrem no país".
(E)

Alternativa "c": correta -Podemos separar as
orações com vírgula por possuírem sujeitos distintos.
Alternativa "a" - Errada. Ou tira a vírgula, ou
acrescenta-se antes de geralmente para intercalar: A
errata é geralmente impressa em página separada; A
errata é, geralmente, impressa em página separada;
Alternativa "b" - Errada. A vírgula está separando o complemento nominal.
Alternativa "d" - Errada. Distinguem algo de
algo: sem vírgula entre os complementos.
Alternativa "e"- Errada. A vírgula poderia ser
usada se houvesse intercalação posposta, mas náo
há.

Se o que consta no segmento 2 fosse empregado
na frase "Cada um dos erros relacionados nessa
lista receberam a devida correção", a concordân·
cia com o padrão culto escrito estaria assegurada.

Texto para a próxima questão:
(

O ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues,
afirma que os ganhos da produtividade na pecuária poderiam liberar terras suficientes para dobrar a
área plantada com alimentas, nsem derrubar uma
única árvore~ "Além disso, a Brasil ainda pode aumentar muita a produtividade de grãos, coma o milho, o
trigo e o feijão~ afirma. Rodrigues sustenta, porém,
que faltam políticas públicas capazes de assegurar
a incorporação de tecnologia no campa, especialmente entre os pequenos. nAs margens da agricultura
são mínimas, então o produtor só consegue compe·
tir se tiver escala e tecnologia de ponta. Como faltam
mecanismos para financiar a modernização, ele opta
pela expansão da área, que é muito mais barata:
explica. (Gerson de Freitas Jr. Carta Capital, 11 de
maio de 2011, p. 24, co !TI adaptações)

Alternativa "a"- Correta.
O Nota da autora: Questão de pontuação, período composto (conjunção) e concordãncia.
Alternativa "a"- Errada. Correta: os parênteses podem ser substituídos por travessões ou por
vírgulas por indicarem intercalação.
Alternativa "b"- Errada. Conforme é conjunção conformatíva, indica regra, conformidade.
Alternativa "c" - Errada. Não há relação de
exclusão.
Alternativa "d"- Errada. As manchetes dizem
respeito.
Alternativa "e" - Errada. Cada um dos erros
relacionados nessa lista recebeu a devida correção.
44. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 4/ 2011) Em
diferentes segmentos do texto foi inserida uma vírgula. O segmento que mantém a correção original é:

...)

45. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 20/2011) Considere o que se diz a respeito do emprego dos sinais
de pontuação nas frases abaixo:
I.

Para isso, terá dois caminhos: incorporar novas
áreas ou ampliar a produtividade. Os dois-pon-
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tos assinalam o sentido especificativo e explica~
tivo do segmento introduzido por eles.
11.

#sem derrubar uma única árvore" (trecho citado
anteriormente). As aspas isolam a afirmativa que
constitui a ideia principal, em torno da qual se
desenvolve o texto.

111. ele opta pela expansão da área, que é muito mais
1barata.

i A vírgula pode ser retirada do período, que permanece correto, porém com alteração do sentido
original.
Está correto o que consta APENAS em

substituídos por parênteses, sem alteração do
sentido original.

11.

•.. a beleza não é apenas questão de gosto: é a
reunião feliz, e não muito comum, de simetria,
harmonia e unidade. O emprego dos dois pontos
realça uma afirmativa cujo sentido se contrapõe,
de modocla;o, ao exposto na afirmativa anterior.

UI.

"t o equilíbrio dessas qualidades que torna um
indivíduo mais ou menos atraente" As aspas isolam transcrição exata das palavras do médico
citado no trecho acima.
Está correto o que consta em

(A) L

(A) 11, apenas.

(B) 11.

(8) I e 11, apenas.

(C) lell.

(C) I e 111, apenas.

(D) I e !11.

(D) !I e 111, apenas.

(E) 11 elll.

(E) I, llelll.

Alternativa "d"- Correta.
Item "I"- Certo: explica e especifica.
Item "11"- Errado: as aspas isolam a citação do
ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues.
Item "111"- Certo: se retirada a vírgula, o período permanece correto, mas altera de oração explicativa para restritiva.
Texto para a próxima questão:

Alternativa "c"- Correta.
Item "I" - Certo: podem ser separados por
parênteses e não por vírgulas . por haver outras intercalações e tornar o período confuso: Há, de fato, na
beleza (de uma flor, de uma pessoa, de uma obra de
arte) algo quP parece transcender..

Item "11" - Errado: Os dois pontos estão definindo o substantivo beleza.
Item "111" -Certo: A dica está no trecho diz o
cirurgião plástico Noel Uma.

( ... )

A progressiva compreensão das formas de beleza
e as tecnologias dela surgidas produziram uma
grande conquista: hoje, talvez nào sejamos intrinsecamente mais belos do que outras gerações- mas podemos ficar mais bonitos do que nunca. Tudo que nos
permite explorar nossos pontos fortes e driblar nossas
fraquezas genéticas é resuftante da combinação entre
os avanços nos cuidados com a aparência física e o
estilo, a possibilidade de envelhecer com saúde e, não
menos essencial- a valorização de atributos sociais
como autoestima, simpatia, cultura e expressividade.
"[o equilíbrio dessas qualidades que torna um indivíduo mais ou menos atraente~ diz o cirurgião plástico Noel Lima, do Rio de Janeiro. (Adaptado de Anna
Paula Bucha/la. Veja, 12 de janeiro de 201/,p. 79)

Texto para a próxima questão:
Nona para Glaura
Dorme como quem
porque nunca nascida
dormisse no hiato
entre a morte e a vida.
Dorme como quem
nem os olhos abrisse
por saber desde sempre
quanto o mundo é triste.
Dorme como quem
cedo achasse abrigo

46. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 24/ 2011)
Considere, nas frases abaixo, as afirmações sobre o
emprego de sinais de pontuação.

dormirei contigo.

!.

José Pau/o Paes

Há, de fato, na beleza- de uma flor, de uma pessoa, de uma obra de arte- algo que parece transcender.,. Os travessões podem ser corretamente

que nos meus desabrigas

(Prosas seguidas de Odes mínimas. S. Paulo, Cio.
das Letras, 1992, p.37)

i

I

Pontuação

41. {FCC - TRT 8" Região - Técnico Judiciário Area Administrativa 12010) Desconsiderada a sua
organização em versos, o período que constitui a
primeira estrofe do poema está corretamente pontuado em:
(A) Dorme como quem, porque nunca nascida, dor·

misse no hiato entre a morte e a vida.
(B) Dorme, como quem, porque nunca nascida dormisse, no hiato entre a morte e a vida.
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Alternativa "c"- Correta.
Item "I"-- O Pala Norte está ameaçado porque

o oceano começou a derreter ""' causa. Eliminadas
alternativas~· g_e f·
Item "li"- especifica qual é o fenômeno. Eliminada alternativa e.
Item "111"- Enumera as nações.

(C) Dorme, como quem porque nunca nascida, dor-

Texto para a próxima questão:

misse no hiato, entre a morte e a vida.
{0) Dorme como quem, porque nunca nascida dormisse no hiato, entre a morte e a vida.
{E) Dorme como quem porque, nunca nascida, dormisse no hiato entre a morte, e a vida.

Alternativa "a"- Correta.
O Nota da autora: Vale ressaltar que basta atentar-se à intercalação (leia o que está em negrito):
Dorme como quem, porque nunca nascida, dormisse no hiato entre a morte e a vida. Eliminadas
as alternativas b, c, de e.
48. (FCC - TRT aa Região - Técnico Judiciário Área Administrativa /2010)
I.

O Paio Norte está ameaçado: o oceano gefodo que
o rodeia começou a derreter. (início do texto)

11.

Vamos assistir a um fenómeno raro: uma subversão
da geografia que se desenrolará diante de nossos
olhos. (2° parágrafo)

111. As nações que margeiam o Oceano Artico já
estão na linha de largada: Estados Unidos, Rússia,
Canadá, Groenlândia (Dinamarca) e Noruega. (4°
parágrafo)

... )

(

Protestos contra a alta exagerada de alguns produtos, como o pão, e a escassez de outros, já ocorreram em Moçambique. no Egito e na fndia. Na Rússia, a falta de trigo preocupa a população, e a história recente do país mostra que a escassez de produtos
essenciais - como salsicha, sal e vodca, além de farinha de trigo- pode resultar em instabilídade política.
()(Adaptado de O Estado de S. Paulo, Notas e Informações, A3, 12 de setembro de 2010)
49. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 22/2010) como
salsicha, sal e vodca, além de farinha de trigo -Identifica-se, no segmento isolado pelos travessões,
(A) especificação enumerativa referente à expressão

anterior.
(B) repetição enfática de afirmativa já apresentada.

(C) retificação de informação constante do desenvolvimento.
(0) conclusão esperada do que vem sendo discutido

no parágrafo.
(E) reprodução exata de citação constante em docu-

mento oficial.

Identifica-se, nos segmentos introduzidos por
dois pontos, respectivamente, a noção de:
(A) temporalidade, explicação com sentido causal e
repetição enfática de dados já constantes anteriormente.
(B) especificação do sentido de um tenno anterior,

constatação decorrente da exposição e repetição enumerativa.
{C) explicação de sentido causal, especificação do

significado da expressão anterior a eles e enumeração.
(D) consequência de um fato, explicação adicional
e especificação necessária para o entendimento
do texto.

(E) causa e consequênda, conclusão decorrente da
afirmativa anterior e especificação dos interesses
em disputa.

Alternativa "a": correta - Especifica, enumerando, os produtos essenciais.
Alternativa "b"- Errada. Não repete.
Alternativa "c"- Errada. Não retifica.
Alternativa "d"- Errada. Não conclui.
Alternativa "e" - Errada. Documento oficial?
Não!

Texto para a próxima questão:

...

( )

Desde que os romanos passaram a pregar em
locais públicos sua Acta Diurno, o manuscrito em

..
•
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ideais, sonhos, fantasias. (...)(Trecho doartigode Renato
Janine Ribeiro. O Estado de S. Paulo, Cl+música, 017, 11
de setembro de 2010, com adaptações.)

que informavam sobre disputas de gladiadores, nas-

cimentos ou execuções, os jornais começaram a entrar
na veia das sociedades civilizadas. Mas, para chegar
ao auge, a humanidade precisou fazer uma descoberta até hoje insubstitufvef (o papel), duas invenções

geniais (a escrita e a impressão) e uma vasta mudança
social (a alfabetização). Por isso, um jornal, ainda que
seja um negócio, não é como vender colírio ou fabricar

escadas rolantes. (André Petry. Revista Veja, 29 de abril

•·•

...,

,.

de 2009, pp. 90-93, com adaptações)

50. (FCC - TRT ga Região - Técnico Judiciário Área Administrativa /2010) Os segmentos isolados
por parênteses no último parágrafo do texto cons-

51. (FCC- TRT- 12" Região- Técnico Judiciário
- Área Administrativa /2010) "Provavelmente as
novelas exibam casos de ascensão social pelo amor genuíno ou fingido - em proporção maior que a vida
real..." O emprego das reticências no final do seg~
mento transcrito acima denota .
(A)

nova referência, desnecessária, ao comentário
de alguém alheio ao contexto.

(8)

recurso adotado pelo autor, no sentido de estimular o interesse do leitor.

tituem

(A) repetição, sem necessidade, da ideia que acaba

(C) certeza da concordância de um eventual leitor

com a opinião ali exposta.

de ser exposta.
(B} citação fiel de informações constantes de outros

(0) desejo de que a ficção possa se deter, realmente,

autores.
(C) enumeração que especifica as afirmativas que os

em fatos que ocorrem na vida real.
(E) hesitação, pela presença de um comentário de

precedem.
(D)

cunho subjetivo, sem base em dados reais.

ressalva importante, que esclarece a opinião
defendida pelo autor.

(E) conclusão necessária à coerência do que vem

sendo exposto.

Alternativa "e": correta - Não há certeza do
que foi escrito.
As reticências podem indicar:

Alternativa "c": correta - O papel é insubstituível; a escrita e a impressão são duas invenções
geniais; a alfabetização é uma vasta mudança social.

•

suspensão da fala, provocada pelo interlocutor;
supressão de palavras, frases ou parágrafos de
um texto, entre parênteses;

Erros
Alternativa "a" - Errada. repetição, sem necessidade.
Alternativa ''b"- Errada. citação fiel de informações.
Alternativa "d"- Errada. ressalva importante.
Alternativa "e"- Errada. conclusão necessária.

dúvida, hesitação, surpresa;

•

prolongamento da ide ia, ao término de um período.
Alternativa "a"- Errada. Não é nova referência.

Alternativa "b"- Errada. Não estimula o interesse do leitor.
Alternativa "c"- Errada. Não há certeza.
Alternativa "d"- Errada. Não indica desejo.

Texto para a próxima questão:
52. (FCC- Técnico- Área Administrativa- MPU/
Gilda de Mello e Souza dizia que o Bras/1 é muito
bom nas novelas. Para ter público, a novela precisa dispor de personagens de todas as classes sociais, explicava ela, o que exige uma trama complexa. Acrescento:
a mobilidade social é decisiva nas novelas e se dá sobretudo pelo amor entre ricos e pobres. Provavelmente as
novelas exibam ·casos de ascensão social pelo amor genufno ou fingido - em proporção maior que a vida
real... Mas a novela não é um retrato do Brasil, ou melhor,
é sim, mas como aqueles retratos antigos do avô e da
avô, fotografados em preto e branco, mas, depois, cuidadosamente retocados e coloridos. O fundo é real. A tela:

2007) Está inteiramente correta a pontuação do

período:
(A) Sejam animais, sejam vegetais, tudo o que se alimenta e é alimento está sujeito, não há dúvida, à
lei da necessidade de sobreviver.
(B) Sejam animais sejam vegetais, tudo o que se alimenta, e é alimento está sujeito, não há dúvida, à
lei, da necessidade de sobreviver.
(C) Sejam animais, sejam vegetais, tudo, o que se alimenta, e é alimento, está sujeito- não há dúvida
à lei da necessidade de sobreviver.

Pontuação
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{D) Sejam animais; sejam vegetais: tudo o que se alimenta e é alimento, está sujeito, não há dúvida, à
lei da necessidade de sobreviver.
(E) Sejam animais; sejam vegetais, tudo o que se ali-

menta e é alimento, está sujeito não hã dúvida: à
lei da necessidade de sobreviver.

objetiva direta, pois completa o verbo "perguntar"
(perguntou~me isto). "Onde" é conjunção integrante
e o pronome "me" é objeto indireto- verbo transitivo
direto e indireto).
Oração subordinada adverbial consecutiva:
Tanto que tive um momento de hesitação. Como não

existe oração sem conjunção, não há oração
pai e isso é comum ocorrer em textos.
Alternativa "a": correta - FacHitando para
ganhar tempo em prova:
sejam animais ou sejam vegetais "" coube conjunção? Use vírgula. Eliminadas alternativas Q, Q
e~.

,_

A vírgula antes de tudo é obrigatória por indicar

54. {CESPE ~Técnico do Seguro Sociai-INSS 2016)
O sinal de dois-pontos empregado imediatamente
após ~biblioteca" (terem erguido uma grande biblioteca: a Real Livraria) introduz um termo de natureza
explicativa.
( ) certo

inversão (a oraç.:io não se inicía com sujeito).
,_

,_

Em tudo o que se alimenta não pode haver vírgula por se tratar de uma oração subordinada
adjetiva restritiva "" tudo o {aquilo: pronome
demonstrativo) que (o qual: pronome relativo).
Eliminada alternativa:;:.
As duas últimas vírgulas indicam intercalação.
Leia o que está em negrito: tudo o que se ali~
"menta e é alimento está sujeito, não há dúvida,
à lei da necessidade de sobreviver.

1.2.CESPE
53. {CESPE ~Técnico do Seguro Sociai-INSS 2016)
No período "Tanto que, quando seu Joaquim, ao
preencher a nota de encomenda, perguntou-me
onde seria entregue a estante, tive um momento de
hesitação", o emprego de todas as vírgulas deve-se à
mesma re9ra de pontuação.
{ ) certo

( ) errado

~ As vírgulas intercalam orações subordinadas
adverbiais:

l.

2.

Oração subordinada adverbial temporal:
quando seu Joaquim perguntou-me onde seria
entregue a estante;
Oração subordinada adverbial temporal
reduzida de infinitivo {sem conjunção): ao preencher a nota de encomenda.

A oração reduzida foi intercalada dentro da or<>ção desenvolvida {com conjunçâo).
Observaçâo: onde seria entregue a estante é
classificada como oração subordinada substantiva

( ) errado

Certo- O sinal de dois-pontos separa um aposto
explicativo, isso significa que introduz um termo de
natureza explicativa. Basta lembrar que termos especif!cativos não possuem pontuação.

Trecho para o item_
(.. .) Na Idade Média, surgiu o costume de guardar
os valores com um ourives, pessoa que negociava objetos de ouro e prata e que, como garantia, entregava um
recibo. Esse tipo de recibo passou a ser utilizado para efetuarpagamentos, circulando de mão em mão, edeu origem à moeda de papel. Com o tempo, da forma como
ocorreu com as moedas, os governos passaram a conduzir a emissão de cédulas, controlando as falsificações
egarantindo o poder de pagamento. Atualmente, quase
todos os pafses possuem bancos centrais, encarregados
das emissões de cédulas e moedas.

Internet: <www.bcb.gov.br>
{com adaptações).

Certo
O Nota da autora: Questão de pontuação e
período composto.

princi~

55. (CESPE- Técnico Bancário- CEF/2014) Seriam
mantidas a correção gramatical e a coerência do
texto caso a vírgula empregada imediatamente após
ucentrais" fosse suprimida, embora o sentido do trecho fosse alterado.
( ) Certo ( ) Errado

Certo
O Nota da autora: Questão de pontuação e
período composto.
Temos uma oração subordinada adjetiva {cabe
pronome relativo) reduzida (não há pronome relativo) de particípio.
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Desenvolvendo a oração, ou seja, inserindo o
pronome relativo e retirando o verbo da forma nominal, temos: todos os países possuem bancos centrais,
que são encarregados das emissões de cédulas e
moedas.
Com pontuação: oração adjetiva explicativa;
Sem pontuação: oração adjetiva restritiva.
A correção gramatical é mantida e o sentido é

-·-

--

···-"····-

Errado- A vírgula indica inversão, pois a oração
não se inicia com o sujeito, mas sim com o adjunto
adverbial de tempo.
Observação: em inversão de advérbio (uma palavra), a vírgula é facultativa; em inversão de locução
adverbial {mais de uma palavra), a vírgula é obrigatória.
1

alterado.
Trecho para o ítem.
Trecho para o item.
(...) Mas será que nosso conjunto de leis tem sido
suficiente para impedir que milhares de mulheres que
vêm conquistando mais espaço no mundo do traba~
lho sejam tratadas de forma discriminatória, humilhante e muitas vezes doentia?(...)
A mulher e o assédio moral. Internet: <www.
tst.jus.br>(com adaptações).
--

56. (CESPE - Técnico Judiciário - Área Administrativa - TRT 17/2013) O emprego de vírgula
imediatamente após a expressão adverbial "muitas
vezes" manteria a correção gramatical do período.

(...) Quando me lembro do meu pai me proibindo
de mudar de escola, a voz que ouço dele é a de hoje, e
me pergunto se algo parecido acOntece com ele: se a
lembrança que ele tem de mim aos treze anos se confunde com a visão que ele tem de mim agora, depois de
tudo o que ficou sabendo a meu respeito nessas quase
três décadas, um acúmulo de fatos que apagam os tropeços do caminho para chegar até aqui, e o que para
mim foi um capítulo decisivo da vida, a briga que tivemos por causa da mudança de escola, para ele pode
não ter sido mais que um fato banal, uma entre tantos coisas que aconteciam em casa e no trabalho e na
vida dele com a minha mãe eas outras pessoas ao redor
durante a adolescência do filho.

( ) Certo ( ) Errado

Michel Laub. Diário da queda. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 48-9 (com adaptações).

Errado- Poderia sim ser inserida a vírgula após a
expressão, mas deveria, obrigatoriamente, vir acompanhada de outra vírgula anteposta para ocorrer
intercalação do adjunto adverbial. Impossível inserir
apenas uma vírgula apenas. A intercalação (inserção
de duas vírgulas) ficaria assim: sejam tratadas de
forma discriminatória, humilhante e, muitas vezes,
doentia?

58. {CESPE - Técnico Judiciário - Area Administrativa - STF/2013) A substituição das vírgulas por
travessões manteria a correção gramatical e o sentido do texto.

.... Dica: no lugar das vírgulas, poderíamos utilizar dois travessões ou parênteses.

Certo- As vírgulas intercalam aposto explicativo
e podem ser substituídas por travessões ou parênteses .

Trecho para o item.
Trecho para o item.
(...)No período colonial, o Brasil foi orientado pelo
direito lusitano. Não havia o Ministério Público como
instituição. Mas as Ordenações Manue/inas de 1521 e
as Ordenações Filipinas de 1603 já faziam menção aos
promotores de justiça, atribuindo a eles o papel de fiscalizara leiedepromoveraacusaçõo criminal.(. .. )

Internet: <www.mpu.mp.br> (com adaptações).
57. (CE5PE- Técnico- MPU/2013} A vírgula após
HcoloniaiN é utilizada para isolar aposto~
{ ) Certo ( ) Errado

(.. ) t o medo que engendra a omissão, o não
importar-se com o que ocorra, ou o não assumir-se
em nada. É um medo-fuga. E é, talvez, o único medo
essencíalmente perigoso, porque, estando próximo
à covardia, nos torna cínicos e, como tal, nos destroça.
Flávio Tavares, Memórias do esquecimento,
São Paulo: Globo, 1999, p. 169.
59. (CE5PE - Técnico Judiciário:= Área Adminis·
trativa - STF/2013) A eliminação da vfrgula Jogo
após a conjunção "porque" não acarretaria prejuízo
à correção gramatical do texto.
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Errado- A vírgula após a conjunção está intercalando a oração estando próximo à covardia e
não pode ser retirado. Leia o que está em negrito:
porque, estando próximo à covardia, nos torna
cínicos.

Trecho para os próximos itens.
Balanço divulgado pela Secretaria de Segurança
Pública do Distrito Federal (SSPIDF) aponta redução
de 39% nos casos de roubo com restrição de liberdade,
o famoso sequestro-relâmpago, ocorridos entre 1." de
janeiro e 31 de agosto deste ano, em comparação com
o mesmo período do ano passado~ foram 520 ocorréncias em2012 e 316 em 2013.(... )
Ao todo, 82% das vítimas (32 pessoas) estavam
sozinhas no momento da abordagem dos bandidos,
por isso as forças de segurança recomendam que as
pessoas tomem alguns cuidados, entre os quais, não
estacionar em locais escuros e distantes, não ficar dentro de carros estacionados e redobrar a atenção ao sair
de residências, centros comerciais e outros locais.

DF registra 316 ocorrências de sequestro-relâmpago nos primeiros oito meses deste
ano. R7, 6/9/2013, Internet: <http:/lnoticias.
r7 .com>(com adaptações).
60. {CESPE - Agente de Polícia - DF/2013) A
expressão "o famoso sequestrO-relâmpago~ está
entre vírgulas porque explica, em termos populares,
a expressão "roubo com restrição de liberdade".

O Tribunal Regional do Trabalho da 10.a Região
(TRT), após autorização da presidenta, efetuou a doação de diversos equipamentos, chamados de "passíveis de desfazimento~ a duas entidades: Creche Magia
dos SonhoS e Associação dos Deficientes de Brasflia,
consideradas pela administração do tribunal como
legalmente aptas a receber os bens. () (Internet: www.
trt10.jus.br, com adaptações).

62. (CESPE- Técnico Judiciário- Administrativa
- TRT 10/2013) O trecho "após autorização da presidenta" está entre vírgulas porque se trata de adjunto
adverbial intercalado na oração principal, ou seja,
deslocado em relação à ordem direta.

( ) Certo ( ) Errado

Certo- Ordem direta: suj~ito + verbo+ complemento + predicativo ou adjunto adverbial, ou
complemento nominal. Lê-se: O Tribunal Regional
do Trabalho da lQa Região (TRT) efetuou a doação
de diversos equipamentos, chamados de "passív~is de desfazimento", a duas entidades: Creche
Magia dos Sonhos e Associação dos Deficientes
de Brasília, consideradas pela administração do
tribunal como legalmente aptas a receber os bens.
63. (CESPE - Técnico Judiciário - Administrativa- TRT 1012013) O emprego de aspas em 'passíveis de desfazimento' justifica-se porque 'desfazimento' é expressão não dicionarizada que constitui neologismo.

( ) Certo { ) Errado

( ) Certo ( ) Errado
Errado- Dois erros:
Certo- Trata-se de aposto explicativo e foi usada
expressão popular para elucidar.
61. (CESPE- Agente de Polícia - DF/2013) A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso a vírgula imediatamente após o termo
"quais" fosse substituída pelo sinal de dois-pontos.

( ) Certo ( ) Errado

Certo- Sim, pois ocorre exemplificaç-ão do que
foi citado anteriormente (alguns cuidados):"as forças
de segurança recomendam que as pessoas tomem
alguns cuidados".

1) Se se tratasse de neologismo (uso de palavra ou
expressão nova, ger. com base em léxico, semântica e sintaxe preexistentes, na mesma língua ou
em outra), as aspas·deveriam estar apenas no
vocábulo desfazimento;
2) Segundo o Dicionário Eletrônico Aulete, desfazimento significa alteração ou transformação
de alguma co1"sa, material ou não (desfazimento
do acordo, desfazimento do muro); DESMANCHO;
DESMONTE N~o é neologismo.

Em relação às ideias e estruturas linguísticas
do trecho, julgue o item a seguir.

... )

(

Em relação às ideias e estruturas linguisticas
do trecho, julgue os dois itens a seguir.

O encontro terá a participação de ministras de tribunais superiores, desembargadores, jurzes, promo-
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tores, advogados, delegados, diretores de tribunais e
professores universitários. Entre as palestras, painéis e
mesas-redondas estão programados temas a respeito
de gestão, informatização, correição virtual, paradigmas, meio ambiente, conciliação, comunicação, todos
eles relacionados à justiça. (Internet: www.trtiOjus.br,
com adaptações).
64. (CESPE- Técnico Judiciário- Administrativa
- TRT 10/2013) No trecho, excetuada a última, todas
as demais vírgulas têm a mesma justificativa de uso.
( ) Certo ( ) Errado

Certo - As vírgulas separam termos coordenados.
... Dica- Certifique-se encaixando o conectivo
e: O encoritro terá a participação de ministros de
tribunais superiores e desembargadores e juízes e
promotores e advogados e delegados e diretores de
tribunais e professores universitários. Entre as palestras e painéis e mesas-redondas estão programados
temas a respeito de gestão e informatização e correição virtual e paradigmas e meio ambiente e conciliação e comunicação.

Língua

Portuguesa~

Duda Nogueira

--··--·. ----··--

Usam-se os dois-pontos: em enumerações; antes
de uma citação; quando se quer esclarecer algo; no
vocativo em cartas, sejam comerciais ou sociais (ou
vírgulas); após as palavras: exemplo, observação,
nota, importante, etc.

Atenção! A respeito da organizaÇão
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.

Inalterado desde a redemocratização, o sistema político brasileiro está finalmente diante de
uma oportunidade concreta de mudanças, principalmente em relação a aspectos que dão margem a
uma série de deformações e estimulam a corrupção já
a partir do período de campanha eleitoral. (... ) (Zero
Hora, 8/4/2013) .
66. (CESPE
Técnico
Administração
MPU/2013) Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto se, feitos os devidos
ajustes de maiúsculas e minúsculas, o trecho "Inalterado desde a redemocratização" fosse deslocado
e inserido, entre vírgulas, imediatamente após "brasileiro".
{ ) Certo ( ) Errado

Em relação às ideias e estruturas linguísticas
do trecho, julgue o item a seguir.

A primeira ideia de criação de uma jurisdição trabalhista surgiu com a Lei n° 1.637/1907, que previa em
seu artigo 8° os conselhos permanentes de conciliação
e arbitragem. Posteriormente, a Lei no 1.869!1922 criou
em São Paulo os tribunais rurais - os primeiros tribunais trabalhistas do país. Já existia o Patronato Agrfcola, ligado à Secretaria de Agricultura, o qual se ocupava de tais questões. À época, entendeu o governo
estadual de São Paulo que o modelo de solução entre
trabalhadores e proprietários rurais era inadequado.
(... )(Internet: www.trtiOjus.br, com adaptações).
65. (CESPE- Técnico Judiciário- Administrativa
- TRT 10/2013) O trecho "criou em São Paulo( ... ) do
país" admite, sem prejuízo para a correção gramatical e o sentido do texto, a seguinte reescrita: criou
em São Paulo os primeiros tribunais trabalhistas do
pais: os tribunais rurais.

Certo- Continuam corretas a gramática e a coerência: O sistema político brasileiro, inalterado desde
a redemocratização, está finalmente diante de uma
oportunidade concreta de mudanças.
~ Dica- Leia o trecho como se a intercalação
não existisse para ter certeza da correção gramatical (em negrito apenas): O sistema político bra-

sileiro, inalterado desde a redemocratização, está
~ente diante de uma oportunidade concret"ãdé
mudanças.
Trecho para o próximo item.
O respeito às diferentes manifestações culturais
é fundamental, ainda mais em um país como o Brasil, que apresenta tradições e costumes muito variados em todo o seu território. (Identidade e diversidade.
Internet: www.brasil.gov.br/sobre!cultura, com adaptações).

{ ) Certo ( ) Errado

Certo - O travessão está separando o aposto
explicativo, por isso os dois pontos podem substituí-lo.

67. (CESPE- Investigador de Polícia- BAf2013) A
retirada da vírgula após "Brasil" manteria a correção
gramatical e os sentidos do texto, visto que, nesse
caso, o emprego desse sinal de pontuação é faculta~
tivo.
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( } Certo ( ) Errado

Errado -A vírgula anteposta ao pronome relativo indica que a oração êadjetiva explicativa, se retirada, a oração passa a adjetiva restritiva, ou seja, não
\
manteria a correção gramatical.
Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
(... ) A ocultação, pela indústria do asbesto
(amianto), dos perigos representados por seus produtos provavelmente custou tantas vidas quanto
as destrufdas por todos os assassinatos ocorridos nos Estados Unidos da América durante uma
década inteira;~ outros produtos perigosos, como
o cigarro, também provocam, a cada ano, mais
mortes do que essas. (James Wif/iam Co!eman, A
elite do crime, 5,a ed, São Paulo: Mano/e, 2005, p. I,
com adaptações).
68. (CESPE- Técnico -Área Administrativa- MPU/
2010) Não haveria prejuízo para o sentido origina! do

texto nem para a correção gramatic<ll caso a expressão "a cada ano" fosse deslocada, com as vírgulas que
a isolam, para imediatamente depois de "e".
( ) Certo ( } Errado

Certo .... Poderia ser deslocada mantendo as vírgulas por ser uma intercalação. Leiamos os termos
em negrito para nos certificarmos: e, a cada ano,
outros produtos perigosos, como o cigarro, também provocam mais mortes do que essas.

Errado - Acarretaria erro, já que as vírgulas
intercalam uma oração subordinada adverbial concessiva. Leia apenas os termos em negrito para se
certificar: "revela que, apesar de a população estar
ciente de que é tributada ao adquirir bens e serviços, g
maioria desconhece a proporção dos impostas embutidos nos preços finais.
70. {UNB/CESPE- TRT 21" Região- Técnico Judiciário-Área Administrativa /2010) Julgue o item que
se segue, relativo a aspectos gramaticais e semânticos
do trecho. "'A cada ano, aproximadamente 92% dos
gastos do governo federal- excluindo-se pagamento de
dívidas e transferências - são engolidos pelas engrena·
gens do Estado brasileiro': Os travessões poderiam ser
substituídos por vírgulas, sem prejuízo para a correção
gramatical e sem alterar o sentido original do texto.

( ) Certo ( ) Errado

Certo -Os travessões separam uma intercalação
e podem ser substituídos por vírgulas ou parênteses.
Item muito pedido em provas CESPE.

1.3. CESGRANRIO
71. (Cesgranrio - Escriturário - BB/2013) A
seguinte frase está redigida com adequada grafia de
palavras, correta acentuação e pontuação de acordo
com a norma-padrão:

(A) A raiz, geralmente subterrânea, não abdica de
compostos nitrogenados e outras substâncias
orgânicas.
(B) As raízes geralmente subterrâneas, não abidicam
de compostos nitrogenados e outras substâncias
orgânicas.

69. (UNB/CESPE- TRT 2P Região -Técnico Judiciário- Área Administrativa /2010) Julgue o item
que se segue, relativo a aspectos gramaticais e
semânticos do trecho.

(C) As raizes, crescem abaixo da superfkie da terra,
mas não abidicam de compostos nitrogenados e
outras substâncias orgânicas.

)-

(D) A raíz é o membro das árvores que cresce abaixo
da terra, mas não abdica de compostos nitrogenados e outras substâncias orgânicas.

A que deu origem a O Dedo na Ferida foi realizada no ano passado e revela que, apesar de
a população estar ciente de que é tributada ao
adquirir bens e serviços, a maioria desconhece a
proporção dos impostos embutidos nos preços
finais.

A supressão das virgulas no trecho "revela que,
apesar de a população estar ciente de que é tributada ao adquirir bens e serviços, a maioria" não acarretaria prejuízo à correção gramatical do período.
{ ) Certo ( ) Errado

{E) A raíz é o membro das árvores que, apesar de
crescer abaixo da terra não abdica de compostos
nitrogenados e outras substâncias orgânicas.

Alternativa correta: letra "a" - Pontuação;
ortogr<Jfia e acentuação.
A raiz= eliminadas de e já que a palavra foi acentuada e não deveria.

----;
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A expressão gerafmente subterrânea pode ser
intercalada por sinal de pontuação. Eliminadas
b e c porque não se separa com pontuação o
sujeito do verbo, ou o sujeito do predicado.
Além do erro ortográfico de abdicam e de
acentuação em superfície.
Alternativa "b"- Não se separa com pontuação o sujeito do verbo, ou o sujeito do predicado;
erro ortográfico em abdicam.
Alternativa "c" - Não se separa com pontuação o sujeito do verbo, ou o sujeito do predicado;
erro de acentuação em superfície.
Alternativa "d"- Quando a vogal i forma hiato
com vogal anterior e vem seguida dez na mesma
sílaba, não há acento.
Alternativa "e"- Quando a vogal i forma hiato
com vogal anterior e vem seguida dez na mesma
sílaba, não há acento.
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Alternativa "c"- Não se separa sujeito e verbo
com pontuação.
Alternativa "d"- A vírgula inserida após acho
está incorreta por separar a oração principal da oração subordinada.
Alternativa "e"- A vírgula não cabe no período.

1.4.VUNESP
73, (Vunesp- Investigador de Polícia- SP/2013)

Assinale a alternativa correta quanto à pontuação e à
colocação pronominal.
(A)

Infelizmente, se transformou, o ímpeto de Hagar,
num passo lento depois que casamos.

(B)

Depois que casamos, infelizmente se transformou, o ímpeto de Hagar num passo lento.

(C} Infelizmente se transformou o ímpeto de Hagar

72. {CESGRANRIO -Técnico Bancário-Banco da
Amazônia/2013) A mudança de pontuação manteve o sentido original do trecho, bem como observou os preceitos da norma-padrão, em:
(A) Vivemos neste exato momento duas crises.
Uma econômica internacional, outra ambienta1.n I Vivemos, neste exato momento, duas
crises: uma econômica internacional, outra
ambiental.
(B) Como posso concorrer com 99% dos empreen-

dimentos, que são ilegais? I Como posso concorrer com 99% dos empreendimentos? Que
são ilegais?
(C) Essa é a prática na Amazônia. I Essa, é a prática
na Amazônia.
(D) Às vezes, acho que o Brasil desconhece a Amazônia.n I Às vezes, acho, que o Brasil desconhece a Amazônia.
(E) Outro ponto a ser levado em consideração é
o ordenamento territorial. I Outro ponto a ser
levado em consideração, é o ordenamento territorial.

Alternativa correta: letra "a" - No segundo
trecho, houve intercalação do adjunto adverbial de
tempo 'neste exato momento' e o uso dos pontos foi
utilizado para explicar as duas crises.
Alternativa "b"- Sem coerência. Segundo período incorreto.

num passo lento, depois que casamos.
(D) Se transformou num passo lento, infelizmente, o
ímpeto de Hagar depois que casamos.
(E) Depois que casamos infelizmente transformou-se num passo lento o ímpeto de Hagar.

Alternativa "c": correta
O Nota da autora: Questão de pontuação e pronome.

._

Alternativa "c": pontuação correta e a colocação do pronome também está certa: o advérbio
atrai o oblíquo.
Correções:

Alternativa "a" - Infelizmente, transformou-se
o ímpeto de Hagar num passo lento depois que casamos.
Alternativa "b" - Depois que casamos, infelizmente se transformou o ímpeto de Hagar num
passo lento.
Alternativa "d"- Transformou-se, num passo
lento, infelizmente, o ímpeto de Hagar depois que
casamos.
Alternativa "e"- Depois que casamos, infelizmente se transformou num passo lento o ímpeto de
Hagar.
Leia o cartum.
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1.5. UEG
75. (UEG - Escrivão de Polícia - G0/2013) A pontuação está empregada de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa em:
(A} Ainda que dotados de algum grau de inteligên~
cia, os animais superiores não têm a capacidade
de falar.
(B} Os dois tipos de memória: natural e autogerada;
estão presentes nos seres humanos.

(C) Os estudos recentes sobre a memória, mostram
que a capacidade do cérebro, é quase infinita.
{0) A memória natural, intimamente relacionada

à

percepção sensorial também está presente nos
animais.
-Dando continuidade à série ·culiné.ria Saudável",
vamos fazer hoje um \eitao a pururuca,
sem uWzar a came de porco

Alternativa "a": correta- A vírgula indica inversão: a oração inicia com a adverbial concessiva_
Dando continuidade à série "Culindria Saudável",
vamos fazer hoje um leitão à pururuca, sem utilizar come de porco. (Zero, http://www.cartuns.com.
br, OBJ2.2072)

74. {Vunesp - Escrivão de Polícia - SP/2013)
Assinale a alternativa em que a frase do cartum
está reescrita corretamente, no que se refere à
pontuação.
~

Dando continuidade à série "Culinária Saudável",

(A) vamos fazer um leitão à pururuca, hoje, sem utilizar a carne de porco.

Correções:

Alternativa "b" - Os dois tipos de memória,
natural e autogerada, estão presentes nos seres
humanos.
Alternativa "c" -Os ·estudos recentes sobre a
memória mostram que a capacidade do cérebro é
quase infinita.
Alternativa "d" - memória natural, intimamente relacionada à percepção sensorial, também
está presente nos animais.

1.6. UFF

(B} vamos fazer, um leitão à pururuca hoje, sem utili-

zar a carne de porco.
(C) vamos fazer um leitão

à pururuca, sem utilizar

Texto para a próxima questão.

hoje, a carne de porco,

(Dl vamos fazer, um leitão à pururuca, sem utilizar a
carne de porco hoje.
(E) vamos fazer um leitão à pururuca, sem utilizar,
hoje a carne de porco.

Alternativa "a": correta - Houve intercalação
do adjunto adverbial de modo.
Alte'rnativa "b"- Faltou vírgula para intercalar.
Alternativa "c" -Intercalação errada.
Alternativa "d"- Não se separa verbo do complemento.

Alternativa "e" -Intercalação errada.

Texto2:
Diz uma lenda grega que a Esfinge, uma criatura
mitológica das civilizações do Egito e da Mesopotâmia,
após invadir a cidade de Tebas e destruir suas plantações, teria ameaçado os moradores que nào conseguissem decifrar o seu enigma, dizendo: decifra-me ou
te devoro. Aliçào extraída dessa passagem talvez nào
seja o suficiente para levar a sociedade o refletir sobre o
significado das favelas na estrutura da cidade. Mas, de
alguma forma, aponta um caminho para decifrar~
enigma: o conhecimento da sua realidade, da sua complexa organizaçào espacial, das suas particularidades,
das suas vicissitudes, dos seus defeitos, das suas qualidades e, principalmente, da sua cultura. (... ) (JANOT,
Luiz Fernando. O Globo:28/01/2012.)

·•
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76, (UFF -Inspetor de Polícia- RJ/2012) O sina! de
dois-pontos após #dizendo" e, logo a seguir, após ''o
seu enigma", tem como fim introduzir no texto, respectivamente:
(A) citação- explicitação ou esclarecimento.
(B) citação- exemplificação.

(C) explicitação ou esclarecimento- exempHficação.

..
•

,.

(O) citação- resultado ou consequência.

(E) resultado ou consequência - explicitação ou
esclarecimento.

Alternativa "a": correta- Os dois-pontos após
dizendo, está introduzindo uma citaçáo; os dois pontos após o seu enigma, está introduzindo uma explicação, um esclarecimento.

Alternativa "b"- Parcialmente correto, pois não
há exemplificação.

Alternativa "c" - A explicitação ou esclarecimento está no segundo sinal de dois pontos e não
há exemplificação.

Alternativa "d" - Não há resultado ou consequência.
Alternativa "e" -.Parcialmente correto - só
explicitação ou esclarecimento.

Trecho para a questão.
Texto2:
Diz uma lenda grega que a Esfinge, uma criatura
mitológica das civilizações do Egito e da Mesopotâmia, após invadir a cidade de Tebas e destruir suas
plantações, teria ameaçado os moradores que não
conseguissem decifrar o seu enigma, dizendo: decifra-me ou te devoro. A lição extrafda dessa passagem
talvez não seja o suficiente para levar a sociedade a
refletir sobre o significado das favelas na estrutura da
cidade. Mas, de alguma forma, aponta um caminho
para decifrar o seu enigma: o conhecimento da sua
realidade, da sua complexa organização espacial, das
suas particularidades, das suas vicissitudes, dos seus
defeitos, das suas qualidades e, principalmente, da
sua cultura. (. ,.)
A resposta positiva que a sociedade vem dando
às formas de integração social com as favelas pacificadas indica que esse possibilidade pode ser perfeitamente viabilizada. Já se percebe um grande contingente de pessoas frequentando regularmente as
favelas, participando de eventos e interagindo com
a pop·ulação local sem as preocupações de outras

épocas. Para que esses territóri05 sejam urbanizados
e integrados definitivamente ao contexto urbano da
cidade oficial basta que se tenha vontade política.
(

... )

Épreciso entender que os moradores dessas comunidades possuem histórias de vida E que, nesse percurso, fizeram investimentos materiais e imateriais
que não podem ser desconsiderados. Nas favelas e nos
loteamentos irregulares a cultura se manifesta através da moradia individual e da organização social nos
espaços públicos. Portanto, a vivência dessas pessoas,
incorporada aos projetos de urbanização e de melhorias habitacionais, é o melhor caminho para a adequação espacial dessas comunidades e, consequentemente, para a sua integração ao tecido urbano do
cidade. Ignorar o fato de que a favela faz parte da cultura carioca há mais de um século é negar a sua preexistência e, também, o seu modo espontâneo de habitar. Portanto, não há como justificara emprego de soluções universais para resolver problemas particulares
e de caráter específico. (... ) (JANOT, Luiz Fernando. O
Globo:28!01!2012.)

77. (UFF -Inspetor de Polícia- RJ/2012) De acordo
com as normas de pontuação vigentes, pode-se usar
vírgula imediatamente depois de:
(A) "A lição extraída dessa passagem".
(B) "A resposta positiva que a sociedade vem dando
às formas de integração social com as favelas
pacificadas".
(C) "Para que esses territórios sejam urbanizados e
integrados definitivamente ao contexto urbano
da cidade oficial".
(O) "É preciso entender que os moradores dessas
comunidades".
(E) "Ignorar o fato de que a favela faz parte da cultura carioca há mais de um século".

Alternativa "c": correta- A vírgula indica inversão da oração subordinada adverbial finaL Coloquemos na ordem direta (iniciando com a oração principal): Basta que se tenha vontade política para que
esses territórios sejam urbanizados e integrados
definitivamente ao contexto urbano da cidade
oficial.
Alternativa "a" - Separaria sujeito do verbo.
Opção: intercalar o advérbio de dúvida com duas virgulas, ou travessões ou parênteses.
Alternativa "b" - Não se separa sujeito do
verbo.
Alternativa "d'' - Não se separa sujeito do
verbo.
Alternativa "e"- Não se separa sujeito do verbo.

Pontuação

1.7.FUMARC
78. (Fumare- Escrivão de Polícia- MG/2011) Analise a pontuação do período abaixo e indique a alternativa INADEQUADA.
Tal tarefa, complexa por natureza, pressupõe a
educação de todos (crianças, jovens e adultos), a partir de princípios coerentes com esses objetivos, e com a
intenção explícita de promovera cidadania pautada na
democracia, na justiça, na igualdade, na equidade e na
participação ativa de todos os membros da sociedade
nas decisões sobre seus rumos.
(A) A expressão "complexa por natureza" está entre

vírgulas, para isolar um termo intercalado.
(B)

Os parênteses foram utilizados para uma indica. ção acessória na explicação do termo "todos".

(C) O uso da vírgula antes do "e" no trecho: "... com

esses objetivos, e com a intenção explícita ... ",
justifica-se pela relação de consequência estabelecida.
{D) A vírgula está empregada em uma enumeração
no trecho: "... pautada na democracia, na justiça, na igualdade, na equidade e na participação ativa ..

Alternativa "c": correta - Facilite: se há consequência, há causa. No trecho não se faz a pergunta por
quê?

Alternativa "a"- A intercalação corta a sequência
da frase e, por isso, deve estar entre vírgulas; a expressão complexa por natureza está intercalada entre o
sujeito tal tarefa e o verbo pressupõe da oração.
Alternativa "b" - Os parênteses são indicados
para isolar. palavras, frases ou orações com sentido
explicativo, uma indicação acessória, seja uma reflexão, um comentário acrescentados à ide ia do que se
está expondo.
Alternativa "d"- A vírgula está ligando termos
independentes na oração, que possuem o mesmo
valor sintático e não estão ligados pela conjunção e.
79. (Fumare- Agente de Polícia- MG/2008) Marque a alternativa em que as vírgulas foram empregadas para separar termos intercalados e os elementos
de uma enumeração.

(A) As polícias, por sua vez, devem negar enfaticamente a exclusividade da solução do problema.
(B) Essa compreensão, no entanto, deve perpassar
os governos, as polícias e também a sociedade.
(C) Segurança pública, então, é resultado de ações
conjuntamente articuladas entre os governos e a
sociedade.
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(D) Uma possível acomodação da sociedade no sentido da não participação nesse processo pode-se
traduzir, no limite, na sua condição última de vitima.

Alternativa "b": correta. No entanto: termo
intercal;~do, separados por vírgulas; a vírgula após

governos está separando a enumeração os governos, as polícias; a conjunção e (com valor de vírgula)
separa: também a sociedade.
Alternativa "a" - Só há vírgulas separando o
termo intercalado: por sua vez.
Alternativa "c" - Só há vírgulas separando o
termo intercalado: então.
Alternativa "d" - Só há vírgulas separando o
termo intercalado: no limite .

1.8.ACP
Trecho para a próxima questão.
O poder do palavrão- Como insultar e praguejar em português, coma ajuda de um dicionário

Qualquer dia é dia de palavrão. Ele é necessário e
in.substituive/, como disse o sociólogo Gilberto Freyre.
Há quem reclame que as palavras de baixo calão invadiram a vida cotidiano de forma irresistfvel. Jamais se
pronunciou tanto palavrão como nos dias de hoje, e
com tanta volúpia, afirmam tanto os safados como os
guardiães do língua e dos bons costumes. E, de fato, o
palavrão (ou "pafavrada: "palavra obscena" ou "palavra-cabeluda") se intrometeu em todos os registros de
fala e todo tipo de conversação. Por que o fascínio pelo
"submundo; pelos "esgotos" da linguagem? Vou tentar
responder ao questionamento, recorrendo primeiramente a um livro.
Em 1974, o fo/clorista pernambucano Mário Souto
Maior (1920-2001) concluiu o seu Dicionário do Palavrão e Termos Afins, agora repub/icado num caprichado
volume da Editora Leitura, de Belo Horizonte.
Após um trabalho de dez anos, Souto Maior levantou 3 mil palavrões, entre vocábulos, locuções e expressões idiomáticas. A obra sofreu censura do regime militar e só foi publicada cinco anos depois, com o início
da abertura política brasileira. Segundo o autor, a obra
então já se afigurava incompleta, em virtude da criação
constante de novos palavrões. Ao vira público, já se tratava de um título ultrapassado.(.. .)
Talvez tenha chegado o momento de entronizar (sem trocadilhos de segundo sentido) Souto Maior
como um pioneiro da lexicografia realista. Como ele
próprio disse, os falantes da língua criam palavrões
diariamente. E tamanha a produtividade fescenina da
população que a criação de palavrões muitas vezes
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supera a das próprias palavras. Para chegara seu dicionário, o pesquisador enviou questionários por carta
a 3.620 pessoas. Agora seria muito mais fácil - e é
curioso que não tenham aparecido desde e~
do mesmo fôlego. O amor pela descoberta era maior
quando as dificuldades eram maiores... (... ) (Luís Antônio Gíron. Texto adaptado da revista tpoca, 13 de julho
de2010).

80. (ACP - Inspetor de Polícia - RS/2010) Considere as afirmações abaixo sobre casos de pontuação
empregada no texto.
Os parênteses poderiam ser substituídos por
duplo travessão.
li. O emprego das vírgulas no segundo parágrafo
justifica-se pela mesma razão.
111. A expressão Segundo o autor deveria aparecer
entre vírgulas e com inicial minúscula, caso figu-

rasse depois de a obra.
IV. No final do trecho, há um travessão que não

é depois fechado em razão da ocorrência do
ponto.
Quais estão corretas?
(A) Apenas 11 e 11!.
(B) Apenas 111 e IV.
(C) Apenas L 11 e IV.

dos, não os prepara suficientemente, não lhes dá
as mini mas condições de trabalho e os abandona
como feras feridas, lobos atrás de suas presas
fáceis: os cidadãos.
{B) O Estado recruta pessoas sem condições até
mesmo de sobrevivência, verdadeiros renegados. Não os prepara suficientemente; não lhe'
dá as mínimas condições de trabalho; e os aban·i
dona como feras feridas, lobos atrás de suas presas fáceis, os cidadãos.
(C) O Estado, recruta pessoas sem condições até

mesmo de sobrevivência, verdadeiros renegados. Não os prepara, suficientemente, não lhes
dá as mínimas condições de trabalho e os abandona como feras feridas, lobos atrás de suas presas fáceis; os ddadãm.
{0) O Estado recruta pessoas sem condições até

mesmo de sobrevivência, verdadeiros renega~
dos; não os prepara suficientemente, não lhes dá
as mínimas condições de trabalho e oS abandona
como feras feridas, lobos atrás de suas presas
fáceis: os cidadãos.
(E) O Estado recruta pessoas sem condições até
mesmo de sobrevivência, verdadeiros renegados. Não os prepara suficientemente, não lhes dá
as mínimas condições de trabalho e os abandona
como feras feridas, lobos atrás de suas presas
fáceis- os cidadãos.

(D) Apenas 11, 111 e IV.

(E) I, 11, li! e IV.

Alternativa "e": correta
I.

Poderia por se tratar de intercalação. Leia o que
está em negrito: E, de fato, o palavrão (ou "palavrada", "palavra obscena" ou "palavra-cabeluda")
se intrometeu em todos os registros de fala.

11. Sim: separa aposto explicativo.
111. Sim, pois passaria a ser intercalação.
IV. Exato. Mesmo porque não há como usar traves-

são seguido de ponto final.

Alternativa "c": correta- Não se separa sujeito
do verbo (ou predicado). Correções: O Estado recruta
pessoas sem condições até mesmo de sobrevivência,
verdadeiros renegados. Não os prepara, suficientemente, não lhes dá as mínimas cond.1ções de trabalho e os abandona como feras feridas, lobos atrás de
suas presas fáceis: os cidadãos.
Perceba as possíveis alterações nas outras alternativas:
Alternativas "an, "b", "d", e "e" - Após renegados, pode-se usar vírgula, ponto-e-vírgula ou ponto
final; antes do aposto os cidadãos, podemos usar
dois-pontos, vírgula ou travessão.

1.9.1PAD
1.10ESAF
81. (IPAD- Agente de Polícia- PE/2006) "O Estado
recruta pessoas sem condições até mesmo de sobrevivência, verdadeiros renegados, não os prepara suficientemente, não lhes dá as mínimas condições de trabalho
e os abandona como feras feridas, fobos atrás de suas
presas fáceis, os cidadãos". Para o trecho acima, assi-

nale a alternativa em que a pontuação está incorreta.
(A) O Estado recruta pessoas sem condições até
mesmo de sobrevivência, verdadeiros renega-

Texto para responder à questão.
Há quase dois anos fui empossado técnico
administrativo na ANAC de São Paulo e estou
muito satisfeito de trabalhar lá. Nesse tempo já fui
nomeado para outros dois cargos na administração
pública, porém preferi ficar onde estou por diver-

Pontuação

sos motivos, profissionais e pessoais. Sinceramente,

sou partidário do"não se mexe em time que está
ganhando':

Alternativa "e"- O erro está na terceira vírgula
que separa o verbo de ligação (ser) do predicativo
(gestor).

Trabalho na área administrativa junto com
outros técnicos e analistas, além de ser ges~
tor substituto do setor de transportes da ANAC!SP.

83. (ESAF- Técnico- Área Administrativa- MPUI
2004) Em relação à pontuação do texto abaixo, ana-

Tenho de analisar documentação, preparar processos
solicitando pagamentos mensais para empresas por
serviços prestados, verificar se os termos do contrato
estão sendo cumpridos, resolver alguns "pepinos" que
sempre aparecem ao longo do mês, além, é claro, de
efetuar trabalhos eventuais que surgem conforme a
demanda.
<h ttp ://wordpre ss. cone u rs ei rosa/ it o ri o.com.
br!o-cotidiano-de-umservidor-pub/ico> Acesso em:
17/12/2015 (com adaptações).

82. (ESAF- Técnico Administrativo- ANAC/2016)

Assinale a opção em que a pontuação permanece
correta, apesar de ter sido modificada.
a) Há quase dois anos, fui empossado técnico
administrativo(. ..)
b)

(. .. ) na ANAC, de São Paulo e estou muito satis-

lise as modificações propostas e assinale a opção
correta.
Lidar com leis, processos demorados, cartórios e
tribunais~ não seja uma atividade comumente

associada à nova economia. No entanto, poucas pro~
fissões foram renovadas e se tornaram tão necessórias
ao bom funcionamento das novas empresas quanto o
ofício do advogado. Além disso, embora a sociedade
brasileira não chegue perto da americana em termos
de mentalidade litigiosa, temos bem concentrada na
herança cultural uma dose gigantesca de burocracia
regulamentações e cartórios. Lidar com essa herança
jd é o campo de trabalho para muitas gerações. (Gilson Schwartz, As profissões da futuro, São Paulo,
Pubfifolha,2000, p.36)

Modificações propostas:
1.

por se tratar de aposto explicativo, suprimir as
vírgulas que isolam a expressão após "processos
demorados".

ll.

inserir vírgula antes de "talvez" porque se inicia
uma oração explicativa.

feito de trabalhar lá.
c)

(...) na administração pública, porém; preferi,
ficar onde estou(. .. )

d) Sinceramente sou partidário, do "não se mexe,
em time que está ganhando".
e) Trabalho na área administrativa, junto com
outros técnicos e analistas, além de ser, gestor
substituto( ... )

111. eliminar a vírgula após "No entanto" para não

isolar circunstância.
IV. inserir vírgula após "americana" para isolar ora-

ção explicativa subseqüente.
V.

Alternativa correta: letra "a"- A vírgula indica
inversão: o período inicia-se com locução adverbial
de tempo (Há quase dois anos).
Alternativa "b"- A vírgula poderia ser inserida
desde que houvesse a inserção de uma segunda
vírgula para intercalar o aposto "de São Paulo".
Assim: fui empossado técnico administrativo na
ANA(, de São Paulo, e estou muito satisfeito de
trabalhar lá. Importante ressaltar que as vírgulas
são desnecessárias por se tratar de aposto especi~
ficativo.
Alternativa "cn -Incorreção gramatical: ponto e
vlrgula após a conjunção adversativa "porém".
Alternativa "d" - A virgula posposta a "sinceramente" pode ser retirada, mas separar o complemento nominal (do "não se mexe em time que está
ganhando") do nome (partidário) torna o período
incorreto. Segunda observação: a vírgula após o
verbo "mexer" não é necessária pelo fato de estar
anteposto ao adjunto adverbial (em time).

inserir vírgula após "burocracia'', pois se trata de
uma enumeração.
Para deixar o texto corretamente pontuado,

(A) é necessário implementar as modificações I e 11.
(B) as modificações li e IV são necessárias.

(C) somente a modificação lll é necessária.
(O) são necessárias as modificações 111 e IV.

(E) apenas a modificação V é necessária.

Alternativa "e": correta.
I.

Exatamente pelo fato de ser aposto explicativo
não se pode retirar a vírgula.
.... Dica:

•

Aposto explicativo: possui pontuação.

•

Aposto especificativo: não possui pontuação.
Exemplo: O poeta Mário de Andrade escreveu
lindos poemas.

Revisaço"'- Língua Portuguesa· Duda No~~_:i:a
Alternativa "a"- Primeiro explícita, não explica.

O poeta Mário de Andrade "" sujeito. Núcleo do
sujeito: poeta. Mário de Andrade é aposto especificativo de poeta.
11.

Talvez é um advérbio de dúvida, não é necessário

inserir vírgula anteposta.

Alternativa "c"- Não inicia com exemplificação.
Alternativa "d"- Explícita e não explica, cOmo
mencionado na alternativa "b".

111. A conjunção adversativa no entanto, neste caso,
exige a vírgula.

2. NÍVEL SUPERIOR

IV. Não cabe a vírgula porque se trata de uma oração intercalada: Além disso, embora a sociedade brasileira não chegue perto da americana
em termos de mentalidade litigiosa, temos bem
concentrada na herança cultural uma dose
gigantesca de burocracia regulamentações e
cartórios.

2.1.FCC

V.

Se podemos encaixar a conjunção e, há enumeração: temos bem concentrada na herança
cultural uma dose gigantesca de burocracia, (e)
regulamentações e cartórios.
-

85. (FCC- Analista Judiciário - Area JudiciáriaTRT 14/2016) Atente para as seguintes frases:
L

Ele ama os joguinhos eletrônicos, que vê como
desafios.

11.

Ele se vicia em joguinhos eletrônicos, independentemente do grau de dificuldade que ofereçam.

m. Ele sente especial atração pelos joguinhos eletrõnicos difíceis, nos quais vem se aprimorando.

1.11 CONSULPLAN

A supressão da vírgula altera o sentido do que
está APENAS em

84. (Consulplan- TécnicoJudiciário-Ãrea Admi-

(A) I.

nistrativa- TSE/2012) O economista Dan Ariely vai
mais longe e propõe que, no mundo das relações
sociais, o presente serve para aliviar culpas: ofereça
ao presenteado algo que ele goste, mas acha bobagem comprar, como um jantar naquele restaurante
chique ou um perfume um pouco mais caro. No trecho anterior, o sinal de dois pontos introduz
A)

uma explicação seguida de explicitação.

8)

uma explicitação seguida de exemplificação.

(B) I e !L

(C) !e 111.
(D) !I

lEI 111.

Alternativa correta: letra "c"
I.

Certo. Com vírgula: ele vê todos os joguinhos
eletrônicos como desafios; sem vírgula: ele ama
apenas os joguinhos que possuem desafios;

!!.

Errado: retirar vírgula anteposta ao advérbio não
altera o sentido;

C) uma exemplificação seguida de explicitação.
D)

uma explicação seguida de exemplificação.

O Nota da autora: na prova de técnico TSE, surgiram muitas dúvidas e por isso a banca justificou
algumas respostas.
Alternativa correta: letra "b"- Justificativa da
banca:
"Ofereça ao presenteado algo que ele goste, mas
acha bobagem comprar, = explicitação como um
jantar naquele restaurante chique ou um perfume
um pouco mais ct,J.ro." =exemplificação.

e 111.

111. Certo. Com pontuação: ele vem se aprimorando
em todos os joguinhos eletrônicos difíceis; sem
pontuação: ele sente atração especial apenas
pelos joguinhos eletrônicos difíceis em que se
aprimora.

Trecho para a questão.

Explicitação= tornar explícito, claro, sem margem para ambiguidades.

Estava mal chegando a São Paulo, quando um
repórter me provocou: "Mas como, Chico, mais um
samba? Você não acha que isso já está superado?"(... )

Explicação= explicar, torna( claro ou inteiigivel.
Sinonímia de exposição. Assim, explicitar é mais que
explicar. Explicar se aproxima semanticamente de
expor. Explicitar não é apenas expor, mas sim não deixar brecha·s para que haja algum outro entendimento.

Veja, os Beat/es, foram à Índia ..." Donde se conclui
como precipitado o opinião, entre nós, de que estaria
morto o nosso ritmo, o lirismo e a malícia, a ma/emolência. É certo que se deve romper com as estruturas.
Mas a música brasileira, ao contrário de outras artes,
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Pontuação
já traz dentro de si os elementos de renovação. Não
se trata de defender a tradição, famílía ou proprie~
dade de ninguém. Mas foi com o samba que João
Gilberto rompeu as estruturas da nossa canção. Ese
o rompimento não foi universal, culpa é do brasileiro, que não tem vocação pro exportar coisa alguma.
Quanto a festival, acho justo que estejam todos
ansiosos por um primeiro prêmio. Mas não é bom
usar de qualquer recurso, nem se deve correr com
estrondo atrás do sucesjo, senão ele se assusta e
foge logo. Enão precisa dar muito tempo para se perceber "que nem toda loucura é genial, como nem toda
lucidez é velha':
(Adaptado de: HOLANDA, Chico Buarque de,
apud Adélia 8. de Menezes, Desenho Mágico: Poesia
e Política em Chico Buarque, São Paulo, Ateliê, 2002,
p.28-29)

frase, todas as vírgulas podem ser substituídas por
travessão, EXCETO em:
(A) Não se trata de defender a tradição, família ou pro-

priedade ... (Não se trata de defender a tradição,
família ou propriedade de ninguém.)
{B) Fiquei um pc;uco desconcertado pela atitude do
meu amigo, tim homem... (Fiquei um pouco des-

concertado pela atitude do meu amigo, um
homem sabidamente isento de preconceitos.)
(C) Mas, como eu ia dizendo, estava voftando da
Europa ... (Mas, como eu ia dizendo, estava vol-

tando da Europa e de sua música estereotipada)
(D)

como precipitada, entre nós, de que estaria
morto... (Donde se conclui como precipitada a

opinião, entre nós, de que estaria morto o nosso
ritmo, o lirismo e a malícia, a malemolência.)
(E) Mas a música brasileira, ao contrório de outras

86. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRF 3/2016) Sem prejuízo para a correção e o

artes,jó traz... (Mas a música brasileira, ao contrá-

rio de outras artes, já traz dentro de si os elementos de renovação.)

sentido, pode-se acrescentar uma vírgula imediatamente após o termo
{A) "E", em Ese o rompimento não foi universal...
(B)

"Mas", em Mas não é bom usar de qualquer
recurso ...

(C) "e", em ... se assusta e foge logo
(D)

"Mas", em Mas foi com o samba que João Gilberto...

(E) "Mas", em Mas como, Chico, mais um samba?

Alternativa correta: letra "a"

O Nota da autora: Perceba que as alternativas B,
De E sugerem a mesma ideia. Descartamo-las facilmente.
Na "a", pode ser inserida vírgula por passar a
intercalar a oração condicional use o rompimento
não foi universal". leia: E culpa é do brasileiro.
Alternativa "b'' - Caberia vírgula anteposta à
conjunção adversativa mas (no lugar do ponto final),
não posposta.
Alternativa "c"- Por se tratar do mesmo sujeito
(ele), não cabe a vírgula.
Alternativa "d" - Caberia vírgula anteposta à
conjunção adversativa mas {no lugar do ponto final),
não posposta.
Alternativa "e" - Caberia vírgula anteposta à
conjunção adversativa mas (no lugar do ponto final),
não posposta.
87. (FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa - TRF 3/2016) Sem que se altere o sentido da

Alternativa correta: letra "a"- A vírgula separa
termos coordenados e não pode ser substituída por
qualquer outro sinal de pontuação.
Alternativa "b"- Poderia usar um travessão por
estar no final de frase e separando o aposto explicativo.
Alternativa "c"- Caso típico de intercalação e
podem ser usados dois travessões. As intercalações
podem ser feitas por vírgulas, travessões ou parênteses.
Alternativa "d"- Mais um caso de intercalação.
Alternativa "e" - Por indicarem intercalação,
podem ser substituídas por travessões.
88. (FCC - Analista Judiciário - Área Judiciária TRT 9/2015) Está plenamente adequada a pontua-

ção da seguinte frase:
(A)

Sob o ponto de vista dos chamados "estragos
colaterais", entendidos como efeitos abrangentes da violência das guerras, os conflitos antigos não eram apoteoses tétricas, de vez que se
limitavam, quase sempre, à conflagração entre
soldados, poupando-se, assim, a população
civH.

(B) Sob o ponto de vista, dos chamados "estragos
colaterais" entendidos como efeitos abrangentes da violência das guerras, os conflitos antigos
não eram apoteoses tétricas, de vez que se limitavam quase sempre, à conflagração entre soldados poupando~se assim a população civil.

i

768

(C) Sob o ponto de vista dos chamados "estragos
colaterais", entendidos como efeitos abrangentes da violência das guerras, os conflitos
antigos, não eram apoteoses tétricas, de vez
que se limitavam quase sempre, à conflagraçào entre soldados poupando-se, assim, a
população civil.
(O) Sob o ponto de vista, dos chamados "estragos

colaterais", entendidos como efeitos abrangentes, da violência das guerras, os conflitos antigos
não eram apoteoses tétricas de vez que, se limitavam, quase sempre, à conflagração entre soldados poupando-se assim, a populaçào civiL
(E) Sob o ponto de vista dos chamados "estragos

colaterais" entendidos como efeitos abrangentes, da violência das guerras, os conflitos antigos
nào eram apoteoses tétricas, de vez que, se !imitavam, quase sempre à conflagração entre soldados, poupando-se assim a população civiL

Alternativa correta: letra "a"
O Nota da autora: Como os períodos são idênticos, é aconselhável separar por trechos e comparar.
Assim, eliminamos alternativas rapidamente.
· Sob o ponto de vista dos chamados "estragos
colaterais", "" inversão (vírgula obrigatória}. EliminadasB,DeE.
- entendidos como efeitos abrangentes da violência das guerras,= intercalação.
-quase sempre,= intercalação.
-assim,= intercalação.
Eliminada "c" por não haver pontuação entre
sujeito e predicado: os conflitos antigos não eram
apoteoses. Perceba que falta vírgula para intercalar
outros termos.
89. {FCC - Analista Judiciário - Área Judiciária
- TRT 3/2015) A frase pontuada em conformidade
com as orientações da gramática normativa é:
(A) O conferencista comprovou que a contextualização é o traço mais forte na área da história das
ideias que mais avançou na última década: a história do pensamento político.
(B) Sempre voltou seu olhar para as flores mais sensíveis e, de cultivo mais difícil, porém, ao longo de
sua trajetória valeu-se de cautelas mais adequadas ao cultivo de espécies mais resistentes.
(C) Não fica muito claro, como os veteranos estudiosos da área poderiam abrigar o pensamento
desse jovem pesquisador, porque o ponto de
vista dele é agudo e sobretudo, excêntrico.
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(0) Seria um equívoco atribuir ao procurador, daquela
pessoa idosa, doente, e fragilizada a responsabilidade pelos malfeitos que foram descobertos, pois
ele a tem em alta consideração.
(E) Se é justo valorizar a experiência de nossos ante-

passados, o saber advindo de nossas próprias
vivências, não deve ser tido como menos valoroso; ao contrário pode harmonizar-se com o
saber herdado.

Resposta: "a" - Período pontuado corretamente e prova que a vírgula não é para respirar. Está
na ordem direta e possui uma oração subordinada
adjetiva restritiva (repele a vírgula); que mais avançou na última década.

Os dois-pontos separam um aposto explicativo.

Correções:
(B) Sempre voltou seu olhar para as flores mais
sensíveis e de cultivo mais difícil, poré.TI, ao longo
de sua trajetória, valeu-se de cautelas mais adequadas ao cultivo de espécies mais resistentes.

(C) Não fica muito claro como os veteranos
estudiosos da área poderiam abrigar o pensamento
desse jovem pesquisador, porque o ponto de vista
dele é agudo e, sobretudo, excêntrico.
(D) Seria um equivoco atribuir ao procurador
daquela pessoa idosa, doente e fragilizada a responsabilidade pelos malfeitos que foram descobertos, pois ele a tem em alta consideração.

{E) Se é justo valorizar a experiência de nossos
antepassados, o saber advindo de nossas próprias
vivências não deve ser tido como menos valoroso;
ao contrário, pode harmonizar-se com o saber herdado.
90. {FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRT 3/2015) A frase que está pontuada como
dispõe a gramática normativa é:
{A) Foi o caráter destrutivo da guerra tanto física
quanto moral, que finalmente levou os países
em confronto a conhecerem as situações mais
dramáticas e desumanas.
(B) Podemos indagar o sentido que têm essas manifestações recentes: seriam, por acaso, a expressão de que o cidadão comum chegou a seu limite
no que se refere a aceitar, inerte, a usurpação de
seus direitos?
(C) Nem pelas razões alegadas contudo, altera-se o

mecanismo de apelo imediato à justiça quando
os cidadãos não se entendem entre si, modo
de agir que impede esforços de outros tipos de
mediações.

I

II
I
}
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(D) Não é de se admirar que: muitos críticos contemporâneos entendam como mero exibicionismo.
certas atitudes e práticas artísticas das primeiras
décadas do século XX.
(E) Estudar o ontem em função do hoje- e também

do amanhã, é o propósito das reflexões, que
ocorrem, semanalmente no centro de cultura
instalado numa das regiões mais carentes da
cidade.

Alternativa correta: letra "8" - Os dois-pontos esclarecem que podemos indagar o sentido das
manifestações; as vírgulas intercalam a expressão
"por acaso" e o adjetivo "inerte".

11-

DICA

Os dois-pontos são usados em enumerações,
antes de uma citação, quando se quer esclarecer
algo, no vocativo, após as palavras: exemplo., observação, nota, importante etc.
Alternativa "A" - Não se separa o sujeito do
predicado. Opções de correção:
1. retirar a vírgula: Foi o caráter destrutivo da
guerra tanto física quanto moral que finalmente
levou os países ..

2. intercalar termos: Foi o caráter destrutivo da
guerra, tanto física quanto moral, que final-

mente levou os países ...

homens mal armados tomaram a cidade de Santiago
e proclamaram a independendo do pais em relação
à metrópole espanhola. Mas a Espanha reagiu. Quo·
tro anos depois, Céspedes foi deposto por um tribunal
cubano~ em março de 1874, foi capturado e fuzilado
por soldados espanhóis.
Entrementes, ansioso por derrubar medidas espanholas de restrição ao comércio, o governo americano
aooiara abertamente os revolucionários e Nova York.
Nova Dr/eans e Key West tinham aberto seus oortos
a milhares de cubanm em fuaa. Em poucos anos Key
West transformou~se de uma pequena vi/o de pescadores numa importante comunidade produtora de charutos. Despontava a nova capital mundial da Havana.
Os trabalhadores aue imigraram para os Estados
Unidos levaram com eles a instituição do NJector~ Uma
ilustração da revista Practical Magazine mostra um desses leitores sentado de pernas cruzadas, óculos e chapéu de abas largas, um livro nas mãos, enquanto uma
fileira de trabalhadores enrolam charutos com o que
parece ser uma atenção enlevada.

O material dessas leituras em voz afta decid1do
de antemão pelos operários (que oagqvam o "/ectorq
do oróorio salário), ia de histórias e tratados politicos
a romances e coleções de poesia. Tinham seus prediletos: O conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, por
exemplo, tomou-se uma escolha tão popular que um
grupo de trabalhadores escreveu ao autor pouco antes
da morte dele, em J870, pedindo-lhe que cedesse o
nome de seu herói para um charuto; Dumas consentiu.

Alternativa "C" - A conjunção deveria estar
intercalada: Nem pelas razões alegadas, contudo,
altera-se o mecanismo. Além da pontuação, percebe-se a falta de coerência do trecho.

Segundo Mário Sanchez, um pintor de Key West, as
leituras decorriam em silêncio concentrado e não eram
permitidos comentários ou questões antes do final da
sessão.

Alternativa "D"- Os dois pontos após a conjunção integrante "que" podem ser retirados
tranquilamente; mais uma vez, duas opções de
correção:

(Adaptado de: MANGUEL, Alberto.
Uma história da leitura. Trad. Pedro Maia Soares.
São Paulo, Cia das Letras, 1996, p. 134·136)

1. retirar a vírgula: críticos contemporâneos
entendam como mero exibicionismo certas atitudes
e práticas artísticas ...

91. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRF 3/2014) Sem prejuízo para o sentido original e a
correção gramatical,

2. intercalar: críticos contemporâneos entendam, como mero exibicionismo, certas atitudes e
práticas artísticas ..

(A) uma vírgula pode ser inserida imediatamente
após "revolucionários", no segmento ... o governo
americano apoiara abertamente os revolucionários e Nova York, Nova Orleans e Key West tinham
aberto seus pQrtos a milhares de cubanos em fuga.
(2° parágrafo)

Alternativa "E"- A intercalação só é aceitável
com sinais idênticos de pontuação: função do hoje
-e também do amanhã- é o propósito ou função do
hoje, e também do amanhã, € o propósito...

Texto para a questão.
Aguerra dos dez anos começou quando um fazendeiro cubano, Carlos Manuel de Céspedes e duzentos

(B) o segmento ... que imigraram para os Estados Unidos ..• (3° parágrafo) pode ser isolado por vírgulas.
(C) uma vírgula pode ser inserida imediatamente
após "leituras", no segmento o material dessas
leituras em voz alta, decidido ..., contanto que se
suprima a vírgula colocada imediatamente após
"alta" (4° parágrafo).
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(D) a vfrgula colocada imediatamente após os parênteses que isolam o segmento ... que pagavam o

sentido, mas também o desafio de o leitor divisar e compartilhar as escolhas produzidas pelo
escritor.

"/ector" do próprio sa/ório (4° parágrafo), pode ser

•.

suprimida.
(E) a vírgula colocada imediatamente após Céspe-

des, no segmento ... Carlos Manuel de Céspedes,
e duzentos homens mal armados ... (1" parágrafo)
pode ser suprimida.

Alternativa correta: letra "a"- A vírgula pode
ser inserida por separar orações com sujeitos distintos: 1. o governo americano; 2. Nova York, Nova
Orleans e Key West.

Alternativa "b" - Se inseridas vírgulas, a oração passa a adjetiva explicativa e indica que todos
os trabalhadores imigraram para os Estados Unidos.
A informação é outra: apenas os que imigraram para
os Estados Unidos levaram com eles a instituição do
"lector".

(D) Para Edward Said, a linguagem, é o terreno de
onde partem os humanistas uma vez que, é nela,
que se estabelecem não apenas as relações de
sentido, mas também o desafio de o leitor divisar e compartilhar, as escolhas produzidas pelo
escritor.
{E} Para Edward Said, a linguagem é o terreno de
onde partem os humanistas uma vez que é nela,
que se estabelecem não apenas as relações de
sentido, mas também o desafio, de o leitor divisar e compartilhar, as escolhas produzidas pelo
escritor.

Alternativa correta: letra "c"
O Nota da autora: Quando as frases forem
iguais, basta trabalhar por eliminação.

Alternativa "c" - Não pode intercalar, pois
o termo posposto refere-se à leitura. Note que há
outra vírgula após afta e intercalaria. O período tornar-se-ia incorreto.

1. Para Edward Said,"" inversão. Vírgula obrigatória. Eliminada B;
2.... , uma vez que "" a vírgula separa a oração
subordinada adverbial causal.

Alternativa "d" - A vírgula está intercalando.
Há sequência sintática entre sujeito e predicado
(ou sujeito e verbo): O material dessas leituras em
vo:z: alta, decidido de antemão pelos operários (que
pagavam o "lector" do próprio salário), ia de histó~
rias e tratados políticos a romances e coleções de
poesia.
Alternativa "e" - Não pode ser suprimida por
estar intercalando o aposto explicativo "Carlos
Manuel de Céspedes".
92. (FCC - Analista Judiciário - Área Judiciária
- TRF 4/2014) Quanto à pontuação, a frase inteiramente correta é:
{A) Para Edward Said, a linguagem, é o terreno de
onde partem os humanistas, uma vez que é nela
que se estabelecem, não apenas as relações de
sentido, mas também o desafio de o leitor divisar e compartilhar as escolhas produzidas pelo
escritor.
(B) Para Edward Said a linguagem é o terreno, de
onde partem os huma11istas, uma vez que é nela
que se estabelecem não apenas as relações de
sentido mas, também, o desafio de o leitor divisar, e compartilhar as escolhas produzidas pelo
escritor.
(C) Para Edward Said, a linguagem é o terreno de
onde portem os humonistos, uma vez que é nela
que Se estabelecem não apenas as relações de
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2.1 Eliminadas A e D por separarem sujeito
(linguagem) e verbo (é).
3 ... ,mas também""' a vírgula antes da conjunção
coordenada adversativa é obrigatória.
3.1 Eliminada E por não caber a vírgula após
a contração de preposição (em) e pronome
(ela)= nela.
93. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa - TRT 16/2014) Quanto à pontuação, a frase
inteiramente correta é:
(A) Já pela má fama adquirida já por preconceito,
sempre haverá por parte de certos leitores,
alguma relutância diante da leitura de um prefácio.
(B) O autor do texto não hesita honestamente, de
recorrer a experiências pessoais, para demonstrar sua tese, favorável em boa parte à existência
mesma dos prefácios.
(C)

A escritora Cecília Meireles tão talentosa quanto
bonita, é citada no texto como parâmetro de
excelência, na comparação com uma jovem, bela
e pouco inspirada poetisa.

(D) Muita gente acabará por confessar tal como fez
o autor, que um prefácio pode prender nossa
atenção, com muito mais força, do que o texto
principal de uma obra.

Pontuação
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(E) O autor conclui, não sem razão, que as bibliografias que indicam apenas o prefácio de uma obra
permitem deduzir, não há dúvida, que o restante
do livro não importa muito.

Alternativa correta: letra "e''- As quatro vírgulas marcam intercalações. Perceba, ao ler a parte em
negrito, que os termos podem ser retirados e a sequência do período não é alterado: O autor conclui,
não sem razão, que as bibliografias que indicam
apenas o prefácio de uma obra permitem deduzir, não há dúvida, que o restante do livro não
importa muito.
Correções:

•

Alternativa "a"- Já pela má fama adquirida, já
por preconceito, sempre haverá, por parte de certos
leitores, alguma relutância diante da leitura de um
prefácio.
Alternativa "b"- O autor do texto não hesita,
honestamente, de recorrer a experiências pessoais
para demonstrar sua tese favorável em boa parte à
existência mesma dos prefácios.
Alternativa "c" - A escri!ora Cecília Meireles,
tão talentosa quanto bonita, é citada no texto como
parâmetro de excelência, na comparação com uma
jovem bela e pouco inspirada poetisa.

l

I

Alternativa "d"- Muita gente acabará por confessar, tal como fez o autor, que um prefácio pode
prender nossa atenção, com muito mais força do
que o texto principal de uma obra.
94. {FCC- Analista Judiciário -Área Judiciária
- TRT 1612014) Segmentos receberam nova pontuação. O que mantém a adequação à norma-padrão é:
(A) Adoção, por parte da empresa ou de qualquer
instituição, de políticas e práticas organizacionais socialmente responsáveis I Adoção por
parte da empresa ou de qualquer instituição, de
políticas e práticas organizacionais, socialmente
responsáveis.
(B) Do ponto de vista mercadológico, a responsabilidade social procura harmonizar as expectativas
dos diferentes segmentos ligados à empresa 1.
Do ponto de vista, mercadológico, a responsabilidade social procura harmonizar as expectat1vas
dos diferentes segmentos, ligados à empresa.
(C) a organização que exerce sua responsabilidade
social procura respeitar e cuidar da comunidade,
melhorar a qualidade de vida I a organização
- que exerce sua responsabilidade social - procura, respeitar e cuidar, da comunidade, melhorar a qualidade de vida.

(O) gerar uma consciência nacional para integrar
desenvolvimento e conservação I gerar uma
consciência nacional, para integrar, desenvolvimento e conservação.
{E) para integrar desenvolvimento e conservação,
ou seja, promover o desenvolvimento sustentável, o bem-estar e a1 qualidade de vida I para
integrar desenvolvim~nto e conservação, ou
seja: promover o desenvolvimento sustentável,
o bem-estar e a qualidade de vida.

Alternativa correta: letra "e"~ As expressões
isto é e ou seja são explicativas e devem, obrigatoriamente, vir entre pontuações. Pode ser entre
".J"Írgulôs ou seguida de dois-pontos, já que haverá
explicação posterior.

Alternativa "a"- Não daria para errar, pois a vírgula após instituição é descabida e nem preôsa de
teoria para saber, certo? Qualifica o substantivo.
Alternativa "b" - Duas vírgulas erradas: após
ponto de vista e após segmentos.
Alternativa "c" - Não cabe o travessão anteposto ao pronome relativo porque a oração é restritiva; a vírgula entre os verbos procurar e respeitar
também está errada por separar locução verbal;
separar o verbo cuidar de seu complemento não
é permitido; a última vírgula deve ser retirada porque a oração se encontra na ordem direta. É interessante Item assim, já que possui vários erros, um
pelo menos você encontrará. Não se desespere,
pense fácil.
Alternativa "d"- Não se separa verbo do complemento: integrar (V.T.D.) desenvolvimento e conservação (0.0.); a vírgula separando a oração final
não é obrigatória, é facultativa.
95. (FCC - Analista Judiciário - Area Administrativa- TRT 212014) Quanto à colocação das vírgulas,
a frase inteiramente correta é:
(A) Num de seus textos, a que deu o título de "Do
justo e do injusto", Voltaire aborda, com a propriedade de sempre, a questão da natureza
mesma do sentimento da justiça, que, segundo
ele, foi-nos concedido por Deus, que também
nos deu um cérebro para contrabalançar os
impulsos do coração.
(8) Num de seus textos, a que deu o título de "Do
justo e do injusto" Voltaire aborda, com a propriedade de sempre a questão da natureza
mesma do sentimento da justiça, que segundo
ele foi-nos concedido por Deus que, também,
nos deu um cérebro para contrabalançar os
impulsos do coração.
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(C) Num de seus textos a que deu o título de MDo
justo e do injusto", Voltaire aborda com a propriedade de sempre, a questão da natureza
mesma do sentimento da justiça, que segundo
ele foi-nos concedido por Deus, que também
nos deu um cérebro, para contrabalançar, os

ria nos deixar mais livres. mas acontece que a praticamos de um jeito estranho: junto com os laços que nos
prendiam às nossas origens e ao passado, nossa vida
concreta tambêm é silenciada na descrição de nossa
identidade. (...)
(Adaptado de: Contardo Caligaris, Folha de S.
Paulo, 17/10/2009.

impulsos do coração.
(O) Num de seus textos, a que deu o título de "Do
justo e do injusto", Voltaire aborda, com a propriedade de sempre, a questão da natureza
mesma, do sentimento da justiça, que segundo
ele foi-nos concedido por Deus que, também
nos deu um cérebro, para contrabalançar os
impulsos do coração.
(E) Num de seus textos a que deu o título de "Do
justo e do injusto", Voltaire aborda com apropriedade de sempre, a questão da natureza mesma
do sentimento da justiça que, segundo ele, foi-nos concedido por Deus que também nos deu
um cérebro para contrabalançar os impulsos do
coração.

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.
br/folha/publifolha/ ult10037u398900.shtml.)
96. (FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa- TRT 12/2013) Atente para o que se afirma
abaixo a respeito da pontuação empregada no texto.

J.

E uma escolha que deveria nos deixar mais livres.
Uma vírgula pode ser inserida imediatamente
após que, sem prejuízo para a correção.

11.

No segmento cada um era definido por sua proveniência, e as perguntas iniciais diziam ... a vírgula
pode ser suprimida, sem prejuízo ~ara a correção.

1!1. Quem foram seus pais e antepassados?
Onde você nasceu? Quais são as dívidas que você
herdou?

Alternativa correta: letra "a" - Analisemos,
juntos, cada vírgula e para ganhar tempo, elimine·
mos as alternativas descabidas:
1. Num de seus textos, a que deu o título de "Do
justo e do injusto",= intercalação (o que está entre
vírgulas pode ser retirado que mantém a sequência
sintática). Eliminadas b (falta a segunda vírgula da
intercalação) c e e;

2. Vo!taire aborda, com a propriedade de sempre,= intercalação;
3. a questão da natureza mesma do sentimento
da justiça, = separa oração subordinada adjetiva
(possui pronome relativo) explicativa (com pontuação). Eliminada de encontramos a resposta.

Os pontos de interrogação podem ser suprimi·
dos, sem prejuízo para a correção e o sentido,
pois as perguntas feitas nas frases acima são
retóricas.
Está correto o que se afirma APENAS em

(A) 111.
(8) lell.

{C) 11 elll.
(D} lei!!.

(E) 11.

4. que, segundo ele, foi-nos concedido = intercalação;

5. por Deus, que também nos deu um cérebro
para contrabalançar os impulsos do coração= separa
oração subordinada adjetiva (possui pronome relativo) explicativa (com pontuação).

Trechos para a questão.
Num passado não muito remoto, cada um era
definido por sua proveniência, e as perguntas iniciais
diziam: quem foram seus pais e antepassados? Onde
você nasceu? Quais são as dívidas que você herdou?
Prefiro os dias de hoje, em que são nossas próprias
façanhas que nos definem. É uma escolha que deve-

Alternativa correta: letra "e"
L

Errado: o que é pronome relativo que retoma
escolha e possui função de sujeito. Não pode
haver vírgula entre sujeito e verbo.

11.

Certo: a vírgula pode ser retirada porque já existe
a conjunção aditiva e.

111. Errado: Trata-se de frases interrogativas e não se
pode suprimir pontuação alguma. Dica: retórica
é arte de bem falar; valer-se da eloquência ou da
argumentação clara para se comunicar. Náo é retórica. São apenas exemplos das perguntas iniciais.

---""

_____

97. (FCC - Analista Judiciário - Administrativa
- TRT 9/2013) Atente para as seguintes afirmações
sobre a pontuação.

Pontuação
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Os homens que se tornaram conhecidos por terem
abalado o mundo de forma decisiva no passado
tinham começado como reis, como Alexandre, ou
patrícios, como Júlio César... O segmento em des-
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são, os vocábulos de uma língua ainda que com
isso, se corra o risco de passar por pernóstico.
{C) Acredita-se sobretudo entre os estudiosos da lin-

guagem que, por não haver dois sinônimos perfeitos, há que se empregar com toda a precisão,
os vocábulos de uma língua ainda que, com isso,
se corra o risco de passar por pernóstico.

taque poderia ser isolado por vírgulas, sem prejuízo para o sentido e a correção.
IL

Para os franceses ele foi também algo bem mais
simples: o mais bem-sucedido governante de sua
longa história. Uma vírgula poderia ser colocada
imediatamente depois do termo íranceses, sem

prejuízo para a correção e a lógica.
111. Ele destruíra apenas uma coisa: a Revolução de 1789,

o sonho de igualdade, liberdade e fraternidade, do
povo se erguendo na sua grandiosidade para derrubar a opressão. Os dois-pontos introduzem no
contexto um segmento explicativo.
Está correto o que se afirma em
(A)

I e 11, apenas.

(B)

I, apenas.

(C)

I, li elll.

(DI l!l, apenas.
(E)

11 e 111, apenas.

Alternativa "e": correta.
Item "I" - Errado: Os homens que equivale a
Os homens os quais (pronome relativo). O pronome relativo inicia uma oração subordinada
adjetiva restritiva (apenas os homens que setornaram conhecidos ... ). Ao inserir vírgula antes do
relativo, a oração passa a ser explicativa e o sentido é alterado para: todos os homens se tornaram
conhecidos ... e todos os homens tinham começado como reis.
Fixe: explicativa"" todos; restritiva: alguns.
Item "11"- Certo: A vírgula separaria inversão -a
oração não se inicia com o sujeito.
Item "111" - Certo: Os dois-pontos explicam o
que ele destruíra.
98. (FCC - Analista Judiciário -Judiciária - TRT
1/2013) Está plenamente adequada a pontuação do
seguinte período:
(A) Acredita-se sobretudo entre os estudiosos da linguagem, que por não haver dois sinônimos perfeitos, há que se empregar com toda a precisão
os vocábulos de uma língua, ainda que com isso,
se corra o risco de passar por pernóstico.
{B)

Acredita~se, sobretudo entre os estudiosos da
linguagem que, por não haver dois sinônimos
perfeitos há que se empregar, com toda a preci-

{D)

Acredita-se, sobretudo, entre os estudiosos da
linguagem, que, por não haver dois sinônimos
perfeitos, há que se empregar com toda a precisão, os vocábulos de uma língua, ainda que
com isso, se corra o risco de passar por pernóstico.

(E) Acredita-se, sobretudo entre os estudiosos da
linguagem, que, por não haver dois sinônimos
perfeitos, há que se empregar com toda a precisão os vocábulos de uma língua, ainda que com
isso se corra o risco de passar por pernóstico.

Alternativa "e": correta - Intercalações: Acredita-se, sobretudo entre os estudiosos da linguag;,;,
9!:!i:_, por não haver dois sinônimos perfeitos, há que se
empregar com toda a precisão os vocábulos de uma
língua ...
A última vírgula isola oração concessiva.
Alternativa "a" - Errada. Faltou vírgula para
isolar intercalação.
Alternativa "b" - Errada. Faltou vfrgula para
isolar intercalação.
Alternativa "c" - Errada. Faltou vírgula para
isolar intercalação.
Alternativa "d"- Errada. Intercalação a mais:
não há motivo para intercalar sobretudo. Perde a
coerência.
99. (FCC- Analista Judiciário- Exec. MandadosTRT 1/2013) Está inteiramente correta a pontuação
do seguinte perfodo:
(A) Não é fácil - confessemos logo - estabelecer
uma clara linha divisória entre o que há de virtuoso na confiança, reconhecida como atividade
positiva e criativa, e o que há de meritório em
desconfiar, quando isso significa problematizar
uma decisão.
(B) Não é fácil, confessemos logo, estabelecer uma
clara linha divisória: entre o que há de virtuoso
na confiança reconhecida como atividade positiva, e criativa, e o que há de meritório em desconfiar, quando isso significa problematizar uma
decisão.

I·

Revisaço · -Língua Portuguesa • Duda Nogueira

774

{C) Não é fácil, confessemos logo: estabelecer uma
clara linha divisória, entre o que há de virtuoso
na confiança reconhecida, como atividade posi~
tiva e criativa, e o que há de meritório em des~
confiar quando, isso, significa problematizar
uma decisão.

(D) Não é fácil, confessemos logo estabelecer, uma
clara linha divisória, entre o que há de virtuoso,

•·

na confiança reconhecida, como atividade positiva e criativa, e o que há de meritório em desconfiar, quando isso significa problematizar uma
decisão.

•.,

(E) Não é fácil - confessemos !ogo - estabelecer
uma clara linha divisória, entre o que há de vir-

11. N<io acredito que muitas pes~oas sustentem nos
dias de hoje uma ver~
tão forte da posição cartesiana ..

Sem prejuízo para a
correção e a clareza, o
segmento em destaque
poderia ser isolado por
vírgulas.

IH.
os "insensíveis"
índios eram incapazes
de experimentar alguma
forma de dor conceituai
ou filosófica pela perda
de seu ambiente ou modo
de vida (desde que os territórios reservados suprissem suas necessidades
corpordis de alimento
e segurança), e que os
"primitivos" africanos ..

A substituição dos parênteses por travessões não
implicaria prejuízo para a
correção e a lógica.

tuoso, na confiança reconhecida como atividade
positiva e criativa, e o que há de meritório, em

desconfiar quando isso significa problematizar
uma decisão.

Está correto o que se afirma em
(A) 11, apenas.
(8) I, apenas.
(C) I, 11 elll.

.,

.,

Alternativa "a": correta.

(0) 11 e 111, apenas.

Os travessões indicam intercalação: Não é fácil
~ confessemos logo ~ estabelecer uma clara
linha divisória;

(E) I e llt, apenas.

As vírgulas posteriores também indicam intercalação: entre o que há de virtuoso na confiança, reconhecida· como atividade positiva e
criativa, e o que há de meritório em desconfiar.
A última vírgula separa a oração subordinada
adverbial temporal quando isso significa problematizar uma decisão.
Alguns erros:
Alternativa "b" ~Errada. Dois pontos após divi-

Alternativa "d": correta .
Item "I"- Após a palavra criaturas há pronome
relativo e indica que a oraçáo é subordinada adjetiva restritiva. Ao inserir a vírgula, a oração passa a
ser adjetiva explicativa. Altera o sentido. Eliminadas
alternativas b, c e e.
Item "11"- Poderia ser isolado porque
ria o adjunto adverbial de tempo.

intercala~

Item "111" - Em intercalações, os parênteses
podem ser substituídos por vírgulas ou travessões.
Eliminada a.

sória.

Alternativa "c"~ Errada. Dois pontos após logo.
Alternativa "d" - Errada. Vírgula após estabelecer.

Alternativa "e"- Errada. Vírgula após divisória.
100. (FCC- Analista Judiciário- Judiciária- TRT
18/2013) Atente para as afirmações abaixo sobre a
pontuação.
L Outros
conferem
"consciência" a criaturas
que reconhecem seus
parentes çonsanguíneos
e se recordam de locais
prévios relacionados a
situações de perigo ou de
prazer.

Sem prejuízo para o sentido e a correç<io, uma vírgula poderia ser colocada
imediatamente depois da
palavra criaturas.

101. (FCC- Analista Judiciário- Judiciária- TRT
18/2013) A frase cuja pontuação está inteiramente
adequada é:
(A) Sendo um nome hoje conhecido de todos os que
apreciam a poesia, Cora Coralina deve ter encontrado, já muitos intérpretes de sua obra, alguns
certamente sensíveis, e argutos, mas poucos
terão escrito sobre sua poesia, de maneira tão
poética como o fez Drummond, ele mesmo um
de nossos maiores poetas.
(8) Sendo um nome hoje conhecido, de todos os
que apreciam a poesia, Cora Coralina deve ter
encontrado já muitos intérpretes de sua obra,
alguns certamente sensíveis e argutos, mas, poucos terão escrito sobre sua poesia, de maneira
tão poética como o fez Drummond ele mesmo,
um de nossos maiores poetas.

Pontuação
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(C) Sendo um nome, hoje conhecido de todos, os
que apreciam a poesia, Cora Coralina deve ter
encontrado já muitos intérpretes, de sua obra,
alguns certamente sensíveis e argutos; mas poucos terão escrito sobre sua poesia de maneira tão
poética como o fez Drummond, ele mesmo um
de nossos maiores poetas.
(D) Sendo um nome hoje conhecido de todos os
que apreciam a poesia, Cora Coralina deve ter
encontrado já muitos intérpretes de sua obra,
alguns certamente sensíveis e argutos, mas poucos terão escrito sobre sua poesia de maneira tão
poética como o fez Drummond, ele mesmo um
de nossos maiores poetas.
(E) Sendo um nome hoje conhecido de todos, os
que apreciam a poesia, Cora Coralina deve ter
encontrado já muitos intérpretes de sua obra,
alguns, certamente sensíveis e argutos, mas poucos, terão escrito sobre sua poesia de maneira
tão poética como o fez Drummond, ele mesmo,
um de nossos maiores poetas.

(C) llelll.
101 IL

lEI IIL

Alternativa "d": correta.

11.

A última separa aposto explicativo.

11.

___

Os dois-pontos assinalam um esclarecimento a
respeito do que se afirmou antes.

1!!. Uma vírgula pode ser inserida imediatamente
após Mara Rosa, sem prejuízo para a correção e
o sentido original.
Está correto o que se afirma APENAS em

IAI L
(B) I e 111.

Uma vírgula poderia ser
colocada imediatamente
depois do termo convicção, sem prejuízo para
a correção e o sentido.

11. Comparo-a
a um
desses rios devastadores
que, quando
enfurecem, alagam as planícies,
derrubam
árvores
construções,
arrastam
grandes torrões de terra
de um lado para outro:
todos fogem diante dele,
todos cedem a seu ímpeto
sem poder contê-lo minima mente.

Os dois-pontos poderiam
ser substituídos por um
traves5ão, <Om prejuízo
para a correção e a lógica.

111.
Algo
semelhante
ocorre com
fortuna,
que demonstra toda sua
potêr\Cla ali onde a virtude
não lhe pós anteparos ..

A retirada da vírgula implicaria alteração do sentido
da frase.

'

alguns certamente sensíveis e argutos= a vírgula
anteposta separa aposto explicativo; a posterior
separa--oração coordenada adversativa.

Na frase acima, a vírgula empregada imediatamente após Goiás-Tocantins pode ser suprimida, sem prejuízo para o sentido e a correção
gramatical.

L Não ignoro qo• murtos tiveram e têm a CO'l·
vicção de que as coisas do
mundo sejam governadas
pela fortuna e por Deus ..

"

Aos porquês de todas as vírgulas:
Sendo um nome hoje conhecido de todos os que
apreciam a poesia,""' inversão da oração subordinada adverbial causal. Eliminadas b, c e e.

I.

Certo, pois indica qual é a região: região geologicamente instável: a zona sísmica Goiás-Tocantins.

103. {FCC- Promotor de Justiça -AP/2012) Atente
para as afirmaçóes abaixo.

O Nota da autora: para ganhar tempo, leia trecho por trecho de cada alternativa.

102. (FCC - Analista Judiciário - Administrativa
- TRT 18/2013) Mara Rosa e outros municípios do
norte de Goiás e do sul de Tocantins se encontram
em uma região geologicamente instável: a zona sísmica Goiás-Tocantins, que concentra 10% dos terremotos do Brasil.

'

Item "111"- Errado: Não se pode separar sujeito
do verbo com pontuação.

Alternativa "d": correta.

--""_"

!

Item "I"- Errado: a vírgula não pode ser suprimida por indicar explicação. Se retirada, passa arestrição.

'

Está correto APENAS o que se afirma em
(A) leU.
{B) IL

(C) Jlelll.

IDI IIL
(E) I e 11!.

Alternativa "c": correta

11.

O uso de dois-pontos marca uma sensível suspensão da voz numa frase não concluída. Dentre
outros usos, emprega-se para anunciar uma citação. Já o travessão é um traço maior que o hífen
e costuma ser empregado para substituir o uso
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de parênteses, vírgulas e dois-pontos, em casos
como o do enunciado. Veja:

"... arrastam grandes torrões de terra de um lado
para outro: todos fogem diante dele ... "
"... arrastam grandes torrões de terra de l.!m lado
para outro -todos fogem diante dele ... "
111. Ao retirar a vírgula, o termo "fortuna" ganha

ênfase.
Alternativas ''a", Hb", "d" e "e": I - não se
separa, por vírgula, o objeto direto (convicção) de
seu complemento nominal {de que as coisas do

mundo sejam .. .)
104. (FCC- TRT 11 - Analista Judiciário/2012)

Está plenamente
seguinte frase:

adequada

a

pontuação da

(A) As fotografias, por prosaicas que possam ser,

representam um corte temporal, brecha no
tempo por onde entra nosso olhar, capturado
que foi pela magia da imagem e por ela instado a
uma viagem imaginária.
(8) As fotografias, por prosaicas que possam ser

representam um corte temporal; brecha no
tempo, por onde entra nosso olhar capturado,
que foi pela magia da imagem, e por ela instado
a uma viagem imaginária.
(C} As fotografias por prosaicas, que possam ser,

representam um corte temporal: brecha no
tempo por onde entra nosso olhar, capturado
que foi, pela magia da imagem, e por ela instado
a uma viagem imaginária.
(D) As fotografias por prosaicas, que possam ser

representam, um corte temporal, brecha no
tempo por onde entra nosso olhar capturado,
que foi pela magia da imagem e por ela instado a
uma viagem imaginária.
(E) As fotografias por prosaicas que possam ser,

105. (FCC - TRT 6 - Analista Judiciário/2012) A
pontuação está plenamente adequada na seguinte
frase:
(A) O autor, ainda que de modo respeitoso não deixa
de discordar, de dom Odi!o Scherer, que se pronunciou, numa entrevista, recente, a respeito da
cobrança segundo ele, inadmissível, por serviços
de saúde.
(B) O autor ainda que de modo respeitoso, não
deixa de discordar de dom Odilo Scherer, que se
pronunciou numa entrevista recente, a respeito
da cobrança segundo ele inadmissível por serviços de saúde.
(C) O autor, ainda quede modo respeitoso não deixa

de discordar de dom Odilo Scherer, que se pronunciou, numa entrevista recente a respeito da
cobrança, segundo ele inadmissível, por serviços
de saúde.
(D) O autor, ainda que, de modo respeitoso, não

deixa de discordar de dom Odilo Scherer, que se
pronunciou numa entrevista recente a respeito
da cobrança, segundo ele inadmissível, por serviços de saúde.
(E) O autor, ainda que de modo respeitoso, nao

deixa de discordar de dom Od"ilo Scherer, que se
pronunciou, numa entrevista recente, a respeito
da cobrança, segundo ele inadmissível, por serviços de saúde.

Alternativa "e"- Correta.
O Nota da autora: Em primeiro lugar, tiremos
as intercalações: O autor não deixa de discordar de
dom Odilo Scherer, que se pronunciou a respeito da
cobrança por serviços de saúde.
Em seguida, elimine as outras alternativas descabidas:

representam um corte temporaL brecha no
tempo por onde entra nosso olhar, capturado,
que foi pela magia da imagem e, por ela, instado
a uma viagem imaginária.

Alternativa "b"- Errada. A vírgula após respeitoso torna o período incorreto.

Alternativa "a"- Errada. O autor de dom ..

Alternativa "a"- Correta.

Alternativa "c" - Errada. Intercalação incorreta, além da vírgula após pronunciou tambêm
estar incorreta.

•

As fotografias, ... , representam um corte tempo·
ral =intercalação;

Alternativa "d"- Errada. Intercalações exageradas e errôneas.

•

brecha no tempo por onde entra nosso olhar=
aposto explicativo;

•

a última vírgula separa oração explicativa.

Atravês dos porquês de todas as pontuações
presentes na alternativa a, eliminam-se as demais
(b,c, de e).

106. (FCC - Analista Judiciário - Area Judiciária
- TRE- SP/2012) Está inteiramente adequada a pontuação do seguinte período:
(A) Em qualquer escalão do governo costuma

haver mais cedo, ou mais tarde, atritos entre

Pontuação
o pessoal técnico-administrativo estabilizado,
por concurso, e o pessoal indicado para cargos
de confiança que ficam ao sabor, das conveniências políticas.
(B) Em qualquer escalão, do governo, costuma
haver mais cedo ou mais tarde, atritos entre o
pessoal técnico-administrativo estabilizado por
co\ncurso, e o pessoal indicado para cargos de
1
co nfiança, que ficam ao sabor das conveniências
políticas.
(C) Em qualquer escalão do governo, costuma haver,

mais cedo ou mais tarde, atritos entre o pessoal
técnico-administrativo, estabilizado por concurso, e o pessoal indicado para cargos de confiança, que ficam ao sabor das conveniências
políticas.
(0) Em qualquer escalão do governo costuma haver,
mais cedo ou mais tarde, atritos, entre o pessoal
técnico-administrativo, estabilizado por concurso e o pessoal, indicado para cargos de confiança, que ficam ao sabor das conveniências
políticas.
(E) Em qualquer escalão do governo costuma haver
mais cedo, ou mais tarde atritos, entre o pessoal técnico-administrativo estabilizado, por
concurso, e o pessoal indicado, para cargos de
confiança, que ficam ao sabor das conveniêndas
políticas.

Alternativa "c": correta.
Em qualquer escalão do governo= inversão de
adjunto adverbial;

777

atritos, entre o pessoal técnico-administrativo, estabilizado por concurso e o pessoal, indicado para
cargos de confiança = a primeira intercalação está
correta. Erros: falta intercalar o aposto explicativo e
retirar a vírgula entre pessoal e indicado.

Alternativa "e" -Em qualquer escalão do
governo costuma naver =eliminada por não separar
a inversão.
107. {FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRE /PRI2012}
Independentemente do quanto de justiça e veracidade "Raising Kane" trazia (o artigo foi bastante contestado na época), surgem agora evidências de que a
própria Pau/lne atuou de modo tão pouco ético como ela
acusava We/fes de ter agido. A crítica teria baseado o seu
artigo nos estudos realizados por outra pessoa - Howard
Suber, pesquisador da UCLf.. (Universidade da Califórnia,
em Los Angeles), que colaborou com Pauline, mas que,
por fim, não foi sequer mencionado no texto final.

Afirma-se com correção sobre o acima transcrito:
(A) Os parênteses em (o artigo foi bastante contestado na época) acolhem a razão da ressalva
expressa anteriormente.
(B} Independentemente do quanto de justiça e veracidade "Raising Kane" trazia equivale à forma cor-

reta "Independente que "Raising Kane" tivesse
de justiça e verdade".
(C) Entende-se corretamente que a palavra agora
remete ao exato instante em que o leitor realiza
a leitura do texto.
(D) O emprego de teria em teria baseado sinaliza a
presença de uma hipótese que, pelo contexto, é
improvável.

~

mais cedo ou mais tarde =intercalação. Leia os
trechos em negrito: costuma haver, mais cedo
ou mais tarde, atritos entre o pessoal;

•

estabilizado por concurso = intercalação de
aposto explicativo;

{E) Em surgem agora evidências de que, o emprego
do segmente destacado é determinado pelo
verbo presente na frase.

•

que ficam ao sabor das conveniências pollticas =
separa oração subordinada adjetiva (possui pronome relativo) explicativa (com pontuação}.

Alternativa "a": correta - Ressalva: considera-

Perceba que as alternativas a, b, de e não seguem
os porquês mencionados. Assim, eliminam-se as
alternativas.
Alguns erros:

Alternativa "a" -Em qualquer e-scalão do
governo costuma haver"" eliminada por não separar
a inversão.
Alternativa "b" -Em qualquer escalão, do
governo, costuma haver"" intercalação descabida.
Alternativa "d" -Em qualquer escalão do
governo costuma haver, mais cedo ou mais tarde,

..

'·
ção com que se corrige ou retifica alguma coisa.

Alternativa "b" -Sentido alterado.
Alternativ~

"c" -Agora refere-se ao instante em

que o texto foi escrito.

Alternativa ''d" -Teria está no futuro do pretérito do indicativo (tempo condicional). No contexto,
indica que a crítica se baseou, não se refere a fato
improvável.
Alternativa "e" -A regência da preposição de é
exigida pelo substantivo evidências: surgem evidências de algo.

.•.

I•

I
'

I
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Jll. Não encontramos nen·
huma passagem que trate
da desobediência a Deus
- um assunto inverossímil
para Mary Shelley e 5eus
amigos livres-pensadores.

108. (FCC - Analista Judiciário - Área Judiciária
- TRE /PR/2012) Considere os itens abaixo. Em cada

um deles, encontram-se a transcrição de um segmento e o mesmo segmento pontuado de maneira
diferente da original.
I.

frequentemente reivindicando para si as princí-

Está correto o que se afirma em

\pais qualidades de "Kane'' e a coautoría do roteiro
g frequentemente reivindicando, para si, as
principais qualidades de "Kane" e a coautoria
do roteiro

q.

11.

Independentemente do quanto de justiça e veracidade ''Ralsing Kane" trazia (o artigo foi bastante
contestado na época), g Independentemente do
quanto de justiça e veracidade "Raising Kane" tra-

A
substituição
do
travessiio por uma vírgula
resultaria em prejuízo
para a correção e a lógica.

{A) l, apenas.
(B) ! e 1!, apenas.
{C) He 111, apenas.
{D) !11, apenas.
(E) l, 11 e 111.

zia- o artigo foi bastante contestado na época.

11!. surgem agora evidências de que a própria Pau/ine
atuou de modo tào pouco ético como ela acusava
Welles de ter agido. g surgem agora, evidências de
que a própria Pauline atuou de modo tão pouco
ético como ela acusava Welles de ter agido.

Alternativa "b": correta.

I.

Correto: retirar ou inserir a vírgula anteposta ao
pronome relativo sempre redundará em prejuízo para a correção e o sentido, pois traspõe a
oração adjetiva explicativa para restritiva.

ll.

Correto: parênteses e travessões podem ser
substituídos por vírgulas quando se trata de
intercalação.

O padrão culto escrito abona a nova pontuação

de

IAI

I, apenas.

(8) I e 1!, apenas.

!11. Errado: se o item li está correto, o !11 está incor·
reto. Não há prejuízo para a correção e a lógica.

(C) I, li e IIL

(DI li e!!!, apenas.
(E) I e IH, apenas.

110. (Analista Judidário -Execução de Manda~
dos- TRF 2a região/2012- FCC) O período em que
a pontuação está inteiramente adequada é:

Alternativa "b": correta.

I.

Apenas ocorreu intercalação do termo para si.

ll.

O duplo travessão pode ser substituído por
parênteses ou vírgulas.

111. Há duas opções: ou intercala o advérbio de
tempo agora, colocando~o entre vírgulas, ou
retira-se a vírgula após tal vocábulo. Como está
na alternativa não é correto.
109. (Analista Judiciário- Execução de Mandados - TRF 2a região/ 2012 - FCC) Atente para as
seguintes afirmações sobre a pontuação.
o primeiro grande
L
filme "falado" de mon·
stro a ~air de Hollywood,
determinou
temática
através
d'
estratégia mais "despe·
jada" que se poderia conceber.

'"'

' '"'

11. O filme começa com
um prólogo (antes mesmo
da apresenti.lção dos títulos), dur.ante o qual..

A retirada d' vfrgula
colocada imediatamente
depois de Hollywood
redundaria em prejuízo
para a correção e o sen·
tido original.

o,

parênteses poderiam
substituídos
PO'
travessões, sem prejuízo
para a correção e alógica.

"'

(A) Tema dos mais polêmicos a clonagem divide opiniões, não apenas entre agnósticos e re!Jgiosos
como seria de se esperar mas, igualmente, entre
os adeptos incondicionais da ciência, e aqueles
que mesmo não crendo, em Deus, acreditam
haver limites que o homem não deve ultrapassar.
(B) Tema, dos mais polêmicos, a clonagem divide
opiniões não apenas entre agnósticos e religiosos, como seria de se esperar mas, igualmente,
entre os adeptos incondicionais da ciência e
aqueles, que mesmo não crendo em Deus, acre~
ditam haver limites que o homem não deve
ultrapassar.
(C) Tema dos mais polêmicos a clonagem, divide
opiniões não apenas entre agnósticos e religiosos, como seria de se esperar, mas igualmente
entre os adeptos, incondicionais da ciência, e
aqueles que mesmo não crendo em Deus acreditam haver limites, que o homem não deve ultrapassar.
(D) Tema dos mais polêmicos, a clonagem divide
opiniões não apenas entre agnósticos e religiosos, como seria de se esperar, mas igualmente

r
.

.

.

.

.
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entre os adeptos incondicionais da ciência e
aqueles que, mesmo não crendo em Deus, acreditam haver !imites que o homem não deve

ultrapassar.

Alternativa "a": correta.

•

(E) Tema dos mais polêmicos, a clonagem divide

opiniões, não apenas entre agnósticos e religio-

sos, como seria de se esperar, mas igualmente,
entre os adeptos incondicionais da ciência e
aqueles que mesmo não crendo em Deus, acre-

ditam haver limites, que o homem não deve

ultrapassar.

•

diante da possibilidade de habitar uma ilha:
intercalação. Leia em negrito: O cronista, diante
da possibilidade de habitar uma ilha, enumera
uma série de argumentos. Eliminadc,~ todas as
outras alternativas. Que fácil!
·
a princípio: intercalação .... uma série de argumentos que, a princípio, desqualificariam as
supostas vantagens de um insulamento.

•
•e

mas: a vírgula é obrigatória antes da conjunção
adversativa.

Alternativa "d": correta.

I

II

•

•
•

Tema dos mais polêmicos: aposto explicativo de
clonagem. Eliminadas alternativas a, b e c.
como seria de se esperar: intercalação.

nada alternativa e.

111. (Analista Judiciário -Área Judiciária- TRF 2a

região/ 2012 - FCC) A pontuação está plenamente
adequada na frase:
(A) O cronista, diante da possibilidade de habitar

I

uma ilha, enumera uma série de argumentos
que, a princípio, desqualificariam as supostas
va01tagens de um insulamento, mas, ao fim e ao
cabo, convence-se de que está na ilha a últim:
chance de desfrutarmos nossa liberdade.

I

(B) O cronista diante da possibilidade, de habitar

uma ilha, enumera uma série de argumentos,
que a princípio desqualificarlam as supostas vantagens de um insulamento, mas ao fim e ao cabo,
convence-se de que está na ilha a última chance
de desfrutarmos nossa liberdade.
(C) O cronista diante da possibilidade de habitar
uma ilha enumera uma série de argumentos, que
a princípio, desqualificariam as supostas vantagens de um insulamento; mas ao fim e ao cabo
convence-se, de que está na ilha a última chance
de desfrutarmos nossa liberdade.
(0) O cronista, diante da possibilidade de habitar

uma ilha enumera uma série de argumentos, que
a principio, desqualificariam as supostas vantagens de um insulamento mas, ao fim e ao cabo
convence-se de que está na ilha, a última chance
de desfrutarmos nossa liberdade.
(E) O cronista, diant€ da possibilidade de habitar

I

última chance de desfrutarmos nossa liberdade.

mesmo não crendo em Deus: intercalação. E!imi-

I

í

ao fim e ao cabo: intercalação.... mas, ao fím
ao cabo, c:onvence-se de que está na ilha a

uma ilha enumera uma série de argumentos que
a princípio, desqualificariam as supostas vantagens de um insula menta; mas ao fim e ao cabo,
convence-sede que, está na ilha, a última chance
de desfrutarmos nossa liberdade.

Texto para a próxima questão.
"Gene da longevidade"
pode aumentar risco de Afzheimer

Se há centenórios na sua família, é grande a
chance de voce também ter vida longa. Disseminada
na cultura popular, essa noção ganhou respaldo científico em 2010, quando neurocientistas da Universidade de Boston identificaram, em uma pesquisa
com 1.055 pessoas com mais de 90 anos, ugenes da
longevidadeu- 150 variantes genéticas associadas à
propensão para viver mais. Agora, um estudo publicado no periódico Aging Cefl sugere que uma delas
aumenta o risco de desenvolver Alzheimer.
Ao analisarem tecidos cerebrais de 590 pessoas
que morreram com mais de 90 anos, pesquisadores
do Centro Médico da Universidade de Rush, em Chicago, observaram que uma variante, a proteína de
transferência de ésteres de colesterol (CEPT, na sigla
em inglês), está relacionada a maior quantidade de
placas ami/oides, características da doença neurodegenerativa.
Os resultados contradizem um estudo divulgado
pouco tempo antes no Journal of American Medica!
Association, que sugeriu que a CEPT estava relacionada a maior agilidade mental em pessoas com mais
de 70 anos- resultado mais evidente em voluntários
descendentes de judeus do leste europeu. Qual estudo
está ucertou? "Talvez nenhum. Há muitas outras variantes, talvez ainda desconhecidas; seria precipitado relacionar a CEPT diretamente à propensão para desenvolvera demência~ diz o neurocientista David Bennet,
um dos autores da pesquisa da Universidade de Rush.
(Adaptado de Neurocircuito. Patologia. Mente Cérebro: Psicologia, psicanálise, neurociência. São Pauto:
Duetto, Ano XIX, n. 229. p. 76)
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..) Os primeiros navegadores trouxeram porcos e
macacos para as ilhas Mascarenhas, e ambos se multiplicaram de maneira prodigiosa. Ao que tudo indica, as
duas espécies se rego/aram com os ovos do dodô, alcan~
çados com fací/idade nos ninhos desprotegidos no chão
- e muitos naturalistas atribuem um número maior
de mortes à chegada desses animais do que à ação
humana direta. De todo modo, passados os primeiros
anos da década de 1680, ninguém jamais voltou a ver
um dodô vivo na ilha Maurício. Em 1693, o explorador
francês Lequat, que passou vários meses no local, empe·
nhou~se na procura dos dodôs e não encontrou nenhum.
{Extraído de Stephen Jay Gould. "O Dodô na corrida de
comitê~ A montanha de moluscos de Leonardo da Vincí.
São Paulo, Cio. das Letras, 2003, pp. 286-8)

112. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTST/2012) Está correta a seguinte afirmação sobre a

pontuação do texto:
(A) O uso de aspas em nGene da longevidade", no
título, explicita o receio do autor em assumir

como correta uma expressão que considera
pouco razoável.
(B) Em[...] pesquisadores do Centro Médico da Uni+
versidade de Rush, em Chicago, observaram[. . .],
a supressão da primeira vírgula não altera a cor~
reção da frase.
{C) Os parênteses em (CEPT, na sigla em inglês) aco-

lhem especificação que, por sua vez, é antecedida pela exposição de uma causa.

(O) As aspas em "certo" sugerem uma específica
concepção: a de que a pesquisa é um processo
de paulatina descoberta, que não se pauta pela
oposição entre certo e errado.
(E) Alterando a pontuação do trecho "Talvez
nenhum. Há muitas outras variantes ... ", é redação
correta, que preserva o sentido, a seguinte: "Talvez nenhum, por que há muitas outras variantes~.

Alternativa "d": correta~ As aspas determinam
uma concepção específica.

Alternativa "a"- Não explicita nenhum receio

113. {Analista Judiciário - Área Judiciária TRE/
RN 2011 - FCC} Leia as afirmações abaixo sobre a
pontuação utilizada no texto.

I.

Em ~Maurício, Reunião e Rodriguez -,os travessões poderiam ser substituídos por parênteses,
sem prejuízo para o sentido e a coesão da frase.

!L

O travessão empregado imediatamente depois
de voavam pode ser substituído por dois pontos,
sem prejuízo para o sentido e a coesão da frase.

I! L Em o explorador francês Leguat, que passou vários
meses no local, empenhou-se na procura dos
dodôs, a retirada das vírgulas não implica prejuízo para o sentido e a correção da frase.

do autor.

Alternativa "b" - Altera a correção gramatical
da frase, trata-se de intercalação do adjunto adverbial de lugar.
Alternativa "c"- Não é antecedida, é procedida
pela exposição.

Alternativa "e" - Altera o sentido e a correção
porque cria conotação de causa e a grafia deveria
ser: porque, já que explica.

Está correto o que se afirma em

IAI
IBI

I, apenas.
I e 11, apenas.

(C) 11 e lll, apenas.

(DI
lEI

111, apenas.
l,llel!l.

Alternativa "b": correta.
O trecho que segue refere-se à próxima questão:
Nas ilhas Mascarenhas - Maurício, Reunião e
Rodriquez - , localizadas a leste de Madagáscar, no
oceano Indico, muitas espécies de pássaros desapareceram como resultado direto ou indireto da atividade
humana. Mas aquela que é o protótipo e a tataravó de
todas as <:xtinções também ocorreu nessa localidade,
com a morte de todas as espécies de uma família singular de pombos que não~- o solitário da ilha
Rodriguez, visto pela última vez na década de 1790;
o solitário do ilha Reunião, desaparecido por volta
de 114Q; e o célebre dodô da ilha Maurício, encontrado
pela última vez no início da década de 1680 e quase certamente extinto antes de 7690.

L

As vírgulas podem ser substituídas por travessões ou parênteses quando intercalam termos.

!L

Pode por se tratar de uma explicação.

m. A primeira vírgula indica inversão de adjunto
adverbial de tempo e a segunda separa oração
adjetiva explicativa. Ou seja, a retirada das vírgulas implica prejuízo.

114. {Analista Judiciário - Area Judiciária TRE/
PE 2011 - FCC) Está plenamente adequada a pon-

tuação da frase:
(A) Não cabe aos jovens, ao menos os livres de
cinismo tentar justificar, suas ações pela pressão

I

I
i
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do mercado de trabalho, pois os velhos jornalistas, igualmente pressionados, não costumavam
abdicar dos princípios éticos.

uma das declarações destina-se a caracterizar
uglória".
(B)

(B) Não cabe aos jovens, ao menos os livres de

cinismo, tentar justificar suas ações, pela pressão
do mercado de trabalho; pois os velhos jornalistas igualmente pressionados, não costumavam
abdicar do.v princípios éticos.

(C) No segmento que descreve a segunda parte

do processo de deslocamento, introduzida por
depois, a expressão que está subentendida é Da

'

{C) Não cabe aos jovens, ao menos, os livres de

cinismo, tentar justificar suas ações, pela pressão
do mercado de trabalho, pois, os velhos jornalistas, igualmente pressionados, não costumavam
abdicar dos princípios éticos.
(Ol Não cabe aos jovens, ao menos os livres de
cinismo, tentar justificar suas ações pela pressão
do mercado de trabalho, pois os velhos jornalistas, igualmente pressionados, não costumavam
abdicar dos princípios éticos.

(E) Não cabe aos jovens, ao menos, os livres de
cinismo, tentar justificar suas ações, pela pressão
do mercado de trabalho, pois os velhos jornalistas, igualmente pressionados não costumavam
abdicar, dos princípios éticos.

t legítimo entender-se do fragmento: as estrelas
ostentavam, e pelas mesmas razões, a aura de
heroísmo que representava a glória dos homens
ilustres da Antiguidade.

glória.
(D)

As aspas, em "pessoas", chamam a atenção para
o particular sentido em que a palavra foi usada:
como sinônimo das duas expressões imediatamente anteriores.

(E) A forma efêmeras e consumíveis obtém sua força

expressiva pela repetição de uma mesma ídeia,
repetição que se dá sem acréscimo de traço de
sentido.

Alternativa "d": correta - As aspas, ironicamente, definem as pessoas: pessoas célebres, personalidades conhecidas.

Alternativa "a" -Há duas declarações;
Alternativa "d":correta.
~

._

Intercalação: Não cabe aos jovens, ao menos os
livres de cinismo, tentar justificar suas ações.
Eliminadas alternativas a, c e e.
Vírgula separando oração coordenada explicativa: pois os velhos jornalistas. Alternativa b eUminada pela vírgula indevida anteposta ao vocábulo peta.
Intercalação: os velhos jornalistas, igualmente
pressionados, não costumavam abdicar dos
princípios éticos.

115. (FCC- Analista Judiciário- Area Administrativa- TRE /AP/2011)
Da glória, própria dos homens ilustres da Antiguidade e que era como o horizonte resplandecente do
grande cultura clássica, passou-se às estrelas- forma
ainda heroicizada pela sublimação de que eram portadoras-, depois, com a rapidez de duas ou três décadas
de hipermodernidade, às pessoas célebres, às personalidades conhecidas, às "pessoas". Deslocamento progressivo que não é mais que o sinal de um novo triunfo
da forma-moda, conseguindo tomar efêmeras e consumíveis as próprias estrelas da notoriedade.

Levando em conta o acima transcrito, em seu
contexto, assinale a afirmação correta.
(A) No segmento que se encontra entre vírgulas,
imediatamente depois de Da glória, somente

Alternativa "b" -Não há relação com as ideias
citadas no trecho.
Alternativa "c" -Sequência: Da glória passou-se às estrelas, das estrelas, às pessoas célebres. A
expressão subentendida é das estrelas.
Alternativa "e" -Não ocorre repetição porque
no trecho o autor afirma: conseguindo tornar efêmeras e consumfveis. Se se tornam efêmeras e consumíveis, significa que não eram. Não houve repetíção.
116. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRE IT0/2011) Considere as afirmativas a respeito da
pontuação nos trechos transcritos abaixo:
I.

Tudo indica que a vàriedade de espécies de plantas, animais e insetos de uma determinada área
começa a ser uma preocupação geral- a ponto de
a ONU considerar 2010 o Ano Internacional da Biodiversidade. O travessão introduz um argumento

que justifica o que acaba de ser afirmado.
1!. Talvez seja um discurso um pouco vago devido à
urgência dos fatos: nunca, na história do planeta,
registrou-se um número tão grande de espécies
ameaçadas. Os dois pontos introduzem seg-

mento explicativo para a expressão anterior a
eles, urg~ncia dos fatos.
11!. Nessa contabilidade, o que entra é um valor atribufdo aos "serviços" ambientais que os biomas
oferecem O emprego das aspas busca chamar a

.,

Revtsaço"- Líng-ua

782

atenção para um sentido particular atribuído ao
vocábulo serviços.
Está correto o que se afirma em

(A) I e 11, apenas.

.

(8) 11, ape7as.

'

(C) I e 111, apenas.

,

•

(O) 11 e 111, apenas .

Portugues;~
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de seu sentido usual, gíria e palavras estrangeiras, ou
para enfatizar- que pode ser substituído pelo grifo
em itálico. Eliminam-se, assim as outras alternativas.
Alternativa "b" -Não há desconfiança.
Alternativa "c" -Nada indica que seja o principal objetivo.
Alternativa "d" -Não é sentido conotativo,
metafórico .

(E) I, H e li L

Alternativa "e" -0 erro está no trecho: o que
toma impensável a existência de uma sem a outra.

Alternativa "e": correta -Todos os itens estão
corretos.

118. (FCC - TRT 24 - Analista Judiciáriof2011)
Está plenamente adequada a pontuação da
seguinte frase:

!.

O traVessão é usado para explicar, justificar.

11.

Os dois pontos também explicam, justificam e
enumeram.

111. As aspas são usadas para demonstrar que a palavra foi utilizada com outro sentido, ou que se

trata de uma cltaçáo ou estrangeirismo.

O trecho refere-se à questão seguinte.

{A) Se as leis da religião, pretendem levar o indivíduo ao exercício da bondade, o desígnio das !eis
civis em qualquer sociedade, é contribuir para
o bem de todos não importando a religiâo que
cada um professe, ou deixe de professar.
(B) Se as leis da religião pretendem levar o indiví~
duo, ao exercício da bondade, o desígnio das leis
civis em qualquer sociedade é contribuir para o
bem de todos não importando a religião, que
cada um professe ou deixe de professar.
{C) Se, as leis da religião pretendem levar o indiví-

O documento afirma que Moscou deve trabalhar

com outras nações para preservar a "paz e a estabilidade"
na Antártida, mas salienta que o país tem de se posicionar para tirar vantagem dos recursos naturais caso haja
um desmembramento territorial do continente.
117. {FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRE- T0!2011) Em "paz e a estabilidade", na
frase do texto, o emprego das aspas
(A) indica que esse segmento é transcrição literal do
documento do governo russo.
(8) sugere a desconfiança do autor do artigo com
relação aos supostos propósitos da Rússia de
manter a paz na Antártida.
{C) revela ser esse o principal objetivo do governo
russo ao reconstruir estações de pesquisa na
Antártida que datam do período soviético.

duo, ao exercício da bondade, o desígnio das leis
civis em qualquer sociedade é: contribuir para
o bem de todos, não importando a religião que
cada um professe, ou deixe de professar.
{0) Se as leis da religião pretendem levar o indivíduo, ao exercício da bondade, o desígnio das leis
civis, em qualquer sociedade, é contribuir para
o bem de todos; não importando a religião que,
cada um, professe ou deixe de professar.
(E) Se as leis da religião pretendem levar o indivíduo
ao exercício da bondade, o desígnio das leis civis,
em qualquer sociedade, é contribuir para o bem
de todos, não importando a religião que cada
um professe ou deixe de professar.

{0) aponta para o sentido figurado desses vocábulos, que não devem ser entendidos em sentido
literal, como o constante dos diclonários.

Alternativa "e": correta - A primeira vírgula
indica inversão da oração subordinada adverbial;
as vírgulas que separam a expressão adverbial em
qualquer sociedade indica intercalação; a última
separa ideias opostas.

{E) justifica-se pela sinonímia existente entre paz e
estabilidade, o que torna impensável a existência
de uma sem a outra.

Encontremos os primeiros erros para eliminar
rapidamente as alternativas. Trabalhe assim para
ganhar tempo.
Alternativa "a" - Errada. Separa sujeito do
verbo.

Alternativa "a": correta- O uso das aspas pode
indicar: textos de outra autoria, palavra usada fora

Alternativa "b"- Errada. A vírgula após o vocábulo indivíduo é descabida.

Pontuação
Alternativa "c"- Errada. Separou a conjunção
condicional se.

Alternativa "d"- Errada. A vírgula após o vocábulo indivíduo é descabida.

119. (FCC- TRT 23- Analista Judidário/2011) O
segmento cuja redação mantém-se correta com o
acréscimo de uma vírgula é:

783

(0) Para o gosto moderno, a grandiloquência não
surge, ao contrário de outras épocas como prova
de gosto refinado, na verdade, a pompa retórica
indiciao vazio do pensamento.
(E) Para o gosto, moderno, a grandiloquência, não
surge, ao contrário de outras épocas, como
prova de gosto refinado: na verdade a pomp;1
retórica indiciao vazio do pensamento.

(A) Raramente o que se afigurava como predominante na historiografia brasileira, apontava um
caminho profícuo.
(B) Caberia ao historiador, o desafio de discernir e de
apreender.

Alternativa "c"- Correta.
~

Para o gosto moderno, -;;c; inversao

~

a grandlloquência não surge, ... , = intercalação.
Leia: a grandiloquência não surge como prova
de gosto refinado.

._

gosto refinado; na verdade, a pompa retórica
indida o vazio do pensamento= como a expressáo na verdade deve vir separada por vírgula,
usam-se ponto e vírgula para que o termo nào
fique intercalado. Eliminam-se, assim, as alterna-

(C) Para chegar a escrever uma história verdadeiramente engajada, deveria o historiador.
(D) Aderir à pluralidade se lhe afigurava, como uma
condição essencial para este sondar.
(E) Desvendar ideologias, implica para o historiador
um cuidadoso percurso interpretativo.

tivas~· g_, Q e~·

Alternativa "c": correta - Possível intercalar
a expressão verdadeiramente engajada (entre
duas vírgulas) e considerar a expressão como
aposto explicativo: Para chegar a escrever uma
história, verdadeiramente engajada, deveria o
historiador...

Alternativa "a"- Errada. Separaria o sujeito do
verbo.

Alternativa "b"- Errada. Separaria o sujeito do
verbo.

Alternativa "d"- Errada. Separaria o verbo do

121. {FCC - TRT 14 - Analista Judidário/2011)
A exclusão das vírgulas NÃO alterará o sentido da
seguinte frase:
(A) O fracasso do comunismo, na prática, acabou
com a desculpa para o stalinismo.
(B) Quem recorre aos meios extremos, condenados
pelos democratas, costuma dá-los como necessários.
(C) Até mesmo os sádicos se valem, aqui e ali, de
argumentos dados como irrefutáveis.

complemento.

Alternativa "e"- Errada. Separaria o sujeito do
verbo.

120. {FCC- TRT 20- Analista Judiciário/2011) Está

{O) Mesmo os stalinistas, que não acreditavam nesses horrores, passaram a execrar seu velho ídolo.
(E) As metáforas, que costumam tornar mais concretas as ideias, são úteis e expressivas.

inteiramente adequada a pontuaçáo da seguinte
frase:
(A) Para o gosto moderno, a grandiloquência não
surge ao contrário de outras épocas, como prova
de gosto refinado, na verdade a pompa retórica
indicia, o vazio do pensamento.
(B) Para o gosto moderno, a grandiloquência, não
surge, ao contrário de outras épocas como prova
de gosto refinado, na verdade a pompa retórica
indicia: o vazio do pensamento.
{C} Para o gosto moderno, a grandiloquência não
surge, ao contrário de outras épocas, como
prova de gosto refinado; na verdade, a pompa
retórica indiciao vazio do pensamento.

Alternativa "c": correta- Não altera o sentido
porque as vírgulas separam a intercalação de locução adverbial de lugar.
Alternativa "a"- Errada. com vírgulas (por indicar intercalação): O fracasso do comunismo acabou
com a desculpa para o stalinísmo. Sem vírgulas, na
prática passa a qualificar o fracasso.
Alternativa "b" - Errada. com vírgulas (por
indicar intercalação): Quem recorre aos meios extremos costuma dá-los como necessários.
Sem vírgulas, condenados qualifica meios
extremos.
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Alternativa "d" -Errada. A vírgula anteposta
ao pronome relativo, sempre que retirada, alterará
o sentido, pois passa a oração adjetiva de explicativa para restritiva.

posposta. O demonstrativo a refere-se à história da
bossa nova.
Alternativa "c" - Errada. Escrito refere-se a
livro e não à história da bossa nova.

Alternativa "e"- Errada. Ocorre o mesmo que

Alternativa "d"- Errada. Os parênteses lntroduzem uma opinião; não uma explicação.

foi citado na alternativa d.

Texto para a próxima questão:
Esta é uma história da Bossa Nova e dos rapazes e moças que a fizeram, quando eles tinham

entre quinze e trinta anos. t também um livro que se
pretende o mais factual e objetivo possível. Evidente

que, tendo sido escrito por alguém que vem ouvindo
Bossa Nova desde que ela ganhou este nome (e que

Alternativa "e"- Errada. Não indica concomitância ao ato escrito da obra.
pensamento; a interpretação, o pensamento em si.
(indica)

123. (FCC- TRT 12- Analista Judiciário/2010) A
pontuação está plenamente adequada na frase:

IAI Em

86% dos casos que foram analisados, por
uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia,
verificou-se para a frustração de muitos, que as
penas aplicadas aos adolescentes tendiam quase
sempre, a ser mais severas que as aplicadas a
adultos em ocorrências semelhantes.

nunca se conformou quando o Brasil começou a
trocó-fa por exotismos), uma certa dose de paixão

acabou se intrometendo na receita - sem interferir, espero, pró ou contra, na descrição da trajetória

de qualquer personagem. Os seres humanos, assim
como os LPs, têm lados A e B, e houve um esforço
móximo para que ambos fossem mostrados. (... )
(Ruy Castro, "Introdução e agradecimentos': Chega
de saudade: a história e as histórias da Bossa Nova.
São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 15)

122. (FCC - TRT 4- Analista Judiciário/2011) No
texto,

IBI Em

86% dos casos, que foram analisados por
uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia,
verificou-se para a frustração de muitos que
as penas aplicadas aos adolescentes, tendiam
quase sempre a ser mais severas, que as aplicadas a adultos em ocorrências semelhantes.

(C} Em 86% dos casos que foram analisados, por

uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia,
verificou-se, para a frustração de muitos que
as penas aplicadas aos adolescentes, tendiam,
quase sempre, a ser mais severas que as aplicadas a adultos em ocorrências semelhantes.

(A) Esta e a são pronomes que se antecipam ao elemento a que cada um deles se refere.
(B) o segmento introduzido pelo travessão expressa
um julgamento que traz as marcas de uma presunção.

(0} Em 86% dos casos que foram analisados por

uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia,
verificou-se, para a frustração de muitos, que
as penas aplicadas aos adolescentes tendiam,
quase sempre, a ser mais severas que as aplicadas a adultos, em ocorrências semelhantes.

(C) foram empregados com sentido equivalente os

segmentos uma história da Bossa Nova, um livro e
escrito.
(D) os parênteses acolhem explicação sobre o que
ocorreu com a Bossa Nova quando o Brasil começou a trocá-la por exotismos.

(E} Em 86% dos casos que foram analisados por

uma pesquisa, da Universidade Federal da Bahia,
verificou-se para a frustração de muitos, que,
as penas aplicadas aos adolescentes, tendiam,
quase sempre, a ser mais severas que as aplicadas a adultos, em ocorrências semelhantes.

(E) a frase quando eles tinham entre quinze e trinta
anos delimita o período da concomitância entre a
vivência dos jovens e o ato de escrita da obra.

Alternativa "d"- Correta.

Alternativa "b"- Correta.
O Nota da autora: Questão de pontuação, coesão, interpretação e pronome.
Alternativa b correta: Sem interferir, espero, pró ou
contra, na descrição da trajetória de qualquer persona-

gem.
Alternativa "a"- Errada. O pronome demonstrativo esta é anafórico, ou seja, refere-se à ideia

i

•

•
•

Em 86% dos casos que foram analisados por uma
pesquisa da Universidade Federal da Bahia, =
inversão de adjunto adverbial de lugar;

verificou-se, para a frustração de muitos, que as
penas aplicadas= intercalação;
tendiam, quase sempre, a ser mais severas =
intercalação.

>:
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Pontuação
Eliminam-se as alternativas a, b, c e e.

---·124. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaEspecialidade Execução de Mandados- TRT 22"
Região/2010) Está inteiramente adequada a pontuação da seguinte frase:
(A) É predso, mormente nos dias que correm, desconfiar não exatan11ente das pessoas místicas,
mas de um certo m~sticismo que, aqui e ali, costuma vicejar como erva daninha, ameaçando a
existência de todas as outras plantas.
(B) É preciso mormente nos dias que correm, desconfiar, não exatamente das pessoas místicas,
mas de um certo misticismo que aqui e ali, costuma vicejar como erva daninha, ameaçando a
existência de todas as outras plantas.
(C) É preciso, mormente nos dias que correm, desconfiar não exatamente das pessoas místicas
mas, de um certo misticismo, que aqui e ali costuma vicejar, como erva daninha ameaçando a
existência de todas as outras plantas.
(0) É preciso, mormente nos dias que correm desconfiar não exatamente das pessoas místicas;
mas de um certo misticismo que, aqui e ali, costuma vicejar, como erva daninha, ameaçando a
existência de todas as outras plantas.
(E) É preciso - mormente nos dias que correm desconfiar: não exatamente das pessoas místicas, mas de um certo misticismo, que aqui e ali,
costuma vicejar como erva daninha ameaçando
a existência, de todas as outras plantas.

Alternativa "a": correta - As duas primeiras
vírgulas intercalam a expressão mormente nos dias
que correm- eliminadas alternativas b e d. A terceira,
antecede conjunção adversativa (uso obrigatório) alternativa c descartada. Na alternativa e, o uso dos
dois pontos após desconfiar está incorreto. Pronto, a
alternativa a está pontuada corretamente.

O errante navegante
Quem jamais te esqueceria?..
Caetano Veloso
(fragmento de '7erran - http://letras.terra.com/
caetano-ve/oso/44780/)

125. (FCC- Analista Judiciário- Área Judiciária
- TRT- 8" Região/2010) Desconsiderada a sua organização em versos, a primeira estrofe da canção está
corretamente pontuada em:
(A) Quando eu me encontrava, preso na cela de uma
cadeia, foi que vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém: lá não
estavas nua e sim coberta de nuvens ...
(B) Quando eu me encontrava preso na cela, de uma
cadeia, foi que vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces, inteira. Porém, lá, não
estavas nua e sim, coberta de nuvens ...
(C) Quando eu me encontrava preso na cela de uma
cadeia, foi que vi, pela primeira vez, as tais fotografias em que apareces: inteira. Porém, lá não
estavas, nua e sim coberta de nuvens ...
(O) Quando eu me encontrava preso, na cela de uma
cadeia foi que vi pela primeira vez, as tais fotografias, em que apareces inteira: porém, lá não
estavas nua, e sim cobe'rta de nuvens.
(E) Quando eu me encontrava preso na cela de uma
cadeia, foi que vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira. Porém, lá não
estavas nua e, sim, coberta de nuvens ...

Alternativa "e": correta - O trecho inicia-se
com uma oração subordinada adverbial temporal,
ou seja, vírgula obrigatória por ser uma inversão de
orações (não iniciou com a oração principal) -letras
a e d eliminadas por aparecerem vírgulas dentro da
oração; A vírgula após a conjunção porém torna-se
obrigatória porque a oração é iniciada com a mesma.
As alternativas b e c tainbém são descartadas pelas
vírgulas descabidas. Na e, o poeta intercala o vocábulo sim. É a correta.

Texto para a próxima questão:
Quando eu me encontrava preso
Na cela de uma cadeia
Foi .que vi pela primeira vez
As tais fotografias
Em que apareces inteira
Porém lá nâo estavas nua
Esim coberta de nuvens.
Terra! Terra!
Por mais distante

126. (FCC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRE /AC/2010) Está inteiramente adequada a pontuação do seguinte período:
(A} Por meio das Cartas persas, Montesquieu, acabou atingindo de forma inape[ável, não apenas
as instituições políticas, mas também a própria
Igreja Católica satirizada, nada mais nada menos,
que em sua autoridade máxima, a figura do Papa.
(B) Por meio das Cartas persas, Montesquieu acabou atingindo, de forma inapelável, não apenas
as instituições políticas, mas também, a pró-
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pria Igreja Católica; satirizada nada mais nada

(E) Será preciso, talvez, redefinir a Infância, já que as

menos, que em sua autoridade máxima a figura

crianças de hoje, ao que tudo indica, nada têm a
ver com as de ontem.

do Papa.
(C) Por meio das Cartas persas Montesquieu acabou atingindo de forma inape!ável. não apenas

...

as instituições políticas mas também a própria Igreja Catcdica, satirizada nada mais nada
1

menos, que em sua autoridade máxima, a figura

do Papa.
(D) Por meio, das Cartas persas, Montesquieu acabou atingindo de forma inapelável: não apenas

as instituições políticas, mas, também, a própria Igreja Católica; satirizada nada mais, nada
menos, que em sua autoridade máxima: a figura

do Papa.
(E) Por meio das Cartas persas, Montesquieu acabou atingindo, de forma inapelável, não apenas
as instituições políticas, mas também a própria Igreja Católica, satirizada, nada mais, nada
menos, que em sua autoridade máxima: a figura
do Papa.

Alternativa "e": correta - A primeira vírgula é
obrigatória por ser uma inversão (a oração inicia~se
com adjunto adverbial) - elimina-se a alternativa
c; a segunda e a terceira intercalam a expressão de
forma inapelável - elimina-se a alternativa a; posteriormente, a vírgula antecede a conjunção mas
que está indicando adição por vir acompanhada
do vocábulo também (quando indica oposição, a
vírgula é obrigatória) - eliminada a alternativa b.
Os dois pontos esclarecem a autoridade máxima. A
alternativa d está inviável pelo uso dos dois pontos
após inape/ável.
Em questões com períodos idênticos, para
ganhar tempo e eliminar as erradas, leia trechos ao
mesmo tempo, picote o período. Fica mais fácil.

127. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRE /AL/2010) A pontuação está inteiramente
adequada na frase:
{A) Será preciso, talvez, redefinir a infância já que as
crianças de hoje, ao que tudo indica nada mais
têm a ver com as de ontem.
(B) Será preciso, talvez redefinir a infância: já que as
crianças, de hoje, ao que tudo indica nada têm a
ver, com as de ontem.
(C) Será preciso, talvez: redefinir a infância, já que as
crianças de hoje ao que tudo indica, nada têm a
ver com as de ontem.
{0) Será preciso, talvez redefinir a infância?- já que
as crianças de hoje ao que tudo indica, nada têm
a ver com as de ontem.

Alternativa "e": correta- Será preciso, talvez,
redefinir a infância: intercalação do advérbio de
dúvida. Inicialmente, eliminam-se b, c e d. Facilitou! Compare as duas restantes: na alternativa a,
faltou vírgula antes da locução conjuntiva causal
jâ que. Percebeu que apenas através de treino chega-se à resposta correta? Exercite, seja aprovado.
128. (FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa- TRF- 4a Regiáo/2010) A pontuação está
plenamente adequada na seguínte frase:
(A) Tanto o microprocessador, como a fusão das

mídias desempenharam, pelos efeitos que geraram, um papel decisivo na configuração não
apenas, da vida cotidiana, como da subjetividade mesma do homem contemporâneo.
(B) Tanto o microprocessador, como a fusão das
mídias desempenharam, pelos efeitos qüe geraram, um papel decisivo, na configuração não
apenas da vida cotidiana, como da subjetividade, mesma do homem contemporâneo.
(C) Tanto o microprocessador, como a fusão das
mídias, desempenharam, pelos efeitos que geraram, um papel decisivo na configuração, não
apenas da vida cotidiana como da subjetividade
mesma do homem contemporâneo.
(0) Tanto o microprocessador como a fusão das
mídias desempenharam, pelos efeitos que geraram, um papel decisivo na configuração, não
apenas, da vida cotidiana, como da subjetividade mesma, do homem contemporâneo.
(E) Tanto o microprocessador como a fusão das
mídias desempenharam, pelos efeitos que geraram, um papel decisivo na configuração não
apenas da vida cotidiana como da subjetividade
mesma do homem contemporâneo.

Alternativa "e": correta - Mais uma vez, eliminemos as absurdas: ao usar as expressões tanto
como evidencia-se a relação de adição, ou seja, a
vírgula pode ser descartada, assim como as alternativas a, b e c. Comparando as duas restantes,
percebe-se o abuso da utilização das vírgulas na
alternativa d.
129. {Analista Judiciário - Área Judiciária TRF sa região/ 2008 - FCC) A frase cuja pontuação
está inteiramente correta é:

Pontuação
(A) Momentos de extrema felicidade, sabe-se, costumam ser raros e efêmeros; por isso, há quem
busque tirar o máximo proveito de acreditar
neles e antegozá-los.
(B)

t muito comum que as pessoas valendo-se do
senso comum, vejam o pessimismo e o otimismo
como simples oposições: no entanto, não é esta
a posição do autor do texto.
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(A) os travessões desempenham função análoga à
dos parênteses.
(B) a retirada da vírgula depois de bolcheviques não
altera o sentido original.
(C) se a frase entre travessões fosse iniciada com
ugostaria de saber se", o ponto de interrogação
deveria ser preservado.

{C) Talvez,

se não houvesse a expectativa da
suprema felicidade, também não haveria razão
para sermos pessimistas, ou otimistas, eis uma
sugestão, das entrelinhas do texto.

(D) considerada a argumentação desenvolvida, os
parênteses contêm ideia que, se não for considerada à parte, anula o que se afirmou anteriormente.

{0) O autor nos conta que outro dia, interessou-se
por um fragmento de um blog; e o transcreveu

(E) se a expressão Na verdade fosse deslocada para
imediatamente depois dos dois-pontos, o sentido original não seria prejudicado.

para melhor explicar a relação entre otimismo e
pessimismo.
(E) Quem acredita que o pessimismo é irreversível,
não observa que, na vida, há surpresas e espantos que deveriam nos ensinar algo, sobre a constante imprevisibilidade de tudo.

Alternativa "a": correta- Há intercalação e por
haver vírgula após a conjunção por isso, usou-se o
sinal de ponto e vírgula para que a expressão não
ficasse intercalada.
Correções:
Alternativa "b" -t muito comum que as pessoas, valendo-se do senso comum, vejam o pessimismo e o otimismo como simples oposições. No
entanto, não é esta a posição do autor do texto.
Alter'nativa "c" -Talvez, se não houvesse a
expectativa da suprema felicidade, também não
haveria razão para sermos pessimistas, ou otimistas.
Eis uma sugestão das entrelinhas do texto.

Alternativa "d" -0 autor nos conta que, outro
dia, interessou-se por um fragmento de um blog e o
transcreveu para melhor explicar a relação entre otimismo e pessimismo.
Alternativa "e" -Quem acredita que o pessimismo é irreversível não observa que, na vida, há
surpresas e espantos que deveriam nos ensinar algo
sobre a constante imprevisibilidade de tudo.
130. (FCC- Analista Processual- MPU/2007)
O presidente Wilson - a estação principal de Praga
está batizada novamente com o seu nome? - era o
santo padroeiro da região, menos para os bofcheviques, que seguiam seu próprio caminho. (Na verdade,
também eles tinham modelos estrangeiros: Rathenau e
Henry Ford.)
No fragmento acima,

Alternativa "a": correta- Os travessões isolam
oração intercalada, o que faz, também, os travessões.
Alternativa "b" -Altera o sentido pel0 fato de a
vírgula isolar oração adjetiva explicativa. Se retirada,
passa a ser restritiva.
Alternativa "c" -Não, pois não haveria uma
frase interrogativa direta.
Alternativa "d'' -Não anula, apenas acrescenta
informação.

Alternativa "e" -Seria prejudicado, pois os dois
pontos citam os modelos estrangeiros.
131. (Analista Judiciário- Área Judiciária- TRF 3a
região/2007- FCC) t preciso suprimir uma ou mais
vírgulas na seguinte frase:
{A)

t possível que, em vista da quantidade e de seu
poder de sedução, as ficções de nossas telas
influenciem nossa conduta de forma determinante.

(B) Independentemente do mérito dos professores, as escolas devem, com denodo, estimular os
sonhos dos alunos.
{C)

t uma pena que, hoje em dia, tantos e tantos
jovens substituam os sonhos pela preocupação,
compreensível, diga-se, de se inserir no mercado
de trabalho.

(D) O fato de serem, os adolescentes de hoje, tão
"razoáveis~, faz com que a decantada rebeldia da juventude dê lugar ao conformismo e à
resignação.
(E) Se cada época tem os adolescentes que merece,
conforme opina o autor, há também os adolescentes que não merecem os adultos de sua
época.
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Alternativa "d": correta - Não se separa o
sujeito do verbo: O fato de serem, os adolescentes
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não ocorre no tempo ou época em que deveria ou se
espera, ou seja, não indica anacronismo.

Alternativa "d" -busca intelectual do verda-

de hoje, tão "razoáveis" faz com que a decantada
rebeldia da juventude dê lugar ao conformismo e à

deiro não é utopia.

resignação.

133. (Analista Judiciário -AreaJudiciária- TRF 2"
região/2007- FCC) O segmento que está pontuado

Alternativa "a" -Intercalação.

Alternativa "b" -Inversão e intercalação.
Alternativa "c" -Intercalações.

Alternativa "e" -As vírgulas separam oração
subordinada adverbial conformativa.

132. {Analista Judiciário - Area Judiciária TRF 2" região/ 2007- FCC)

Contudo, seu diagnóstico da realidade, embora
não chegasse a abalar os alicerces dessa fé,já atentava

conforme a gramática normativa é:
(A) ... acontecimentos, que anunciavam a promessa
de uma nova sociedade, ...
(B)

. pareciam dividir nitidamente o mundo entre
os defensores, e os inimigos da liberdade, e do
progresso social ...

(C} ... pareciam dividir nitidamente: o mundo entre
os defensores; e os inimigos da liberdade e do
progresso sociaL ..
(D) ... traduzir, em programas políticos, sua fé ..

para as novas formas de manipulação e domínio emersas das próprias revoluções democráticas, detectando
um problema central para aqueles que ainda hoje
procuram vincular a utopia à lógica dos fatos: até que
ponto a busca intelectual do verdadeiro e a ação solidária podem se ampliar e ter efetividade em um universo
impregnado - e decodificado - pela cultura do individualismo e da competição.

Alternativa "d": correta - As vírgulas intercalam o adjunto adverbial de lugar. Leia o que está em
negrito: traduzir, em programas políticos, sua fé ...

Observado o período acima e o contexto, é correto afirmar que

Alternativa "a" -A oração que anunciavam a
promessa de uma nova sociedade é claramente restri-

(A) o emprego de já denota anterioridade da ação
de "diagnosticar" em relação à ação de "atentar".
(8) a frase articulada em torno de detectando tem
caráter hipotético.
(C} a expressão ainda hoje contribui para exprimir a
ideia de anacronismo.
(D) as expressões a busca intelectual do verdadeiro
e a ação solidária correspondem, respectivamente, a utopia e lógica dos fatos.
{E) os dois pontos poderiam dar lugar, sem comprometimento da correção e do sentido originais, à
formulação destacada em:" a lógica dos fatos, a
saber, até que ponto"

Alternativa "e": correta.
O Nota da autora: Questão de pontuação e
coesão textual.
Alternativa e: sim, pois os dois pontos explicam.

Alternativa "a" -Não indica anterioridade.
Alternativa "b" -Indica certeza.
Alternativa "c" -Anacronismo significa situação, estado ou qualidade do que não é adequado ou

{E) ... força emancipatória da aliança, entre o intelectual educador, e, o proletário modefno ..

tiva, por isso não pode haver vírgula antecedendo o
pronome relativo que.

Alternativa "b" -Não há necessidade de usar virgula+ a conjunção aditiva e. Cuidado! Prova de 2007.
Em provas recentes, a banca passou a aceitar como
ênfase e, consequentemente, como correta.
Alternativa "c" -Pontuação inteira errada: período incoerente.

Alternativa "e" -Virgutas a mais: muitas vírgulas.

134. (Analista Judiciário - Execução de Mandados - TRF 1" região/ 2006 - FCC) Considere as
seguintes frases:
I.

O editorial calou fundo nos pesquisadores latino-americanos, que a ele reagiram com firmeza.

11.

O povo cubano deve decidir, por si mesmo, se
precisa ou não de ajuda externa.

11!. Ofertas de auxílio podem ser constrangedoras,
quando não solicitadas.
A eliminaçáo da(s) vírgula(s) altera o sentido
SOMENTE do que está em
(A) I.

(B) 11.

Pontuação
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(C) 111.

Alternativa "c" -Para muita gente ler romances
significa, quando muito, uma distração, mas em

(D) lei!.

minha família imperava o respeito pelas altas virtudes da boa ficção.

lEI 11 e 111.

Alternativa "a": correta - A eliminação da
vírgula normalmente ocorre r;uando antecede o
pronome relativo, ou seja, pass.i1 a oração de subordinada adjetiva explicativa para restritiva. E. o que
ocorre no item I.

IL

2.2. CESPE

Não é obrigatório intercalar.

!!!. Não é obrigatório separar oração principal da
oração subordinada adverbiaL
135. (Analista Judiciário - Execução de Manda~
dos- TRF 4" região/ 2006 - FCC) Está inteiramente
correta a pontuação da seguinte frase:
(A) Lá em casa não era preciso me trancar no
banheiro, ou me valer, de qualquer outro expediente, para ler um romance.
(B) É verdade sim, que meus pais me pediam para

organizar meu horário, mas nem por isso faziam
qualquer restrição, a minhas leituras de romances.
(C) Para muita gente ler romances significa, quando
muito uma distração, mas em minha família
imperava o respeito pelas altas virtudes da boa
ficção.
{D) O exemplo de "O Caçador de Pipas", tomado
pelo autor do texto, serviu-lhe, sem dúvida,
como argumento em favor da universalidade da
condição humana.
(E) Não são muitos os filhos, que podem se entregar
às ficções, não apenas com a aprovação dos pais
mas, ainda, recebendo deles todos os incentivos.

Alternativa ''d": correta.
~

Alternativa "e" -Não são muitos os filhos que
podem se entregar às ficções não apenas com a
aprovação dos pais mas, ainda, recebendo deles
todos os incentivos.

Intercalações (leia o que está destacado): O
exemplo de "O Caçador de Pipas", tomado
pelo autor do texto, serviu~lhe, sem dúvida,

como argumento em favor da universalidade
da condição humana.
A!tem~tivas

corrigidas:

Alternativa "a" -Lá em casa, não era preciso me
trancar no banheiro, ou me valer de qualquer outro
expediente, para ler um romance. (a última vírgula é
opcional).
Alternativa "b" -É verdade, sim, que meus pais
me pediam para organizar meu horário, mas nem por
isso faziam qualquer restrição a minhas leituras de
romances.

Texto para a questão.

Adiscussão sobre a participação dos analfabetos
na vida política nacional remonta aos tempos doBrasil colônia e se mantém durante a formação da sociedade brasileira e os processos de reconheCimento de
direitos e de visibilidade social das diferentes parcelas
sociais anteriormente excluídas do processo democrático.
Durante o perfodo colonial, os analfabetos
tinham direito ao voto, ainda que mitigado e suprimido, por meio do processo chamado voto "cochichado: Nesse coso, os intenções de voto de um analfabeto eram ouvidos por· terceiros letrados. Ainda
que restringidos em algumas oportunidades, entre os
séculos XVI e XIX, os analfabetos exerciam de alguma
maneira o direito ao voto. Contudo, foi somente ao
fino/ do Império que esse direito foi totalmente retirado dos brasileiros analfabetos por meio do Decreto
n." 3.029/1881, a chamada Lei Saraiva, que instituiu
um censo líterário nos termos propostos por Rui Barbosa à época.
Desde então, durante cento e quatro anos, os
analfabetos tiveram limitações drásticas ao direito
de participação política pelo exercício do direito ao
voto no país. Essa situação for alterado apenas com
a Emenda Constitucional n. 0 25/1985, que concedeu,
embora em caróter faéuftativo, o direito de voto ao
analfabeto. Durante todo o referido perfodo, por diversas vezes o tema voltou à pauta das definições políticas nacionais, sem, contudo, obter sucesso na efetivação de ta f direito básico de cidadania.
Por sua vez, a elegibilidade, que constitui o direito
de ser votado, em nenhuma oportunidade foi reconhecida aos analfabetos na história breve de nosso
pais. Pelo contrórfo,
pouco se discute e pouco se discutiu sobre tal
direito, e, reiteradamente, o tema vem sendo esquecido
no processo de consumação de uma cidadania plena,
com acesso a todos os direitos de participação política.
Guilherme de Abreu e Silva. Elegibilidade dos
analfabetos: por uma reconfiguração à luz da
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...

plenitude da cidadania. In: Revista Paraná Eleitoral, v. 3, n. o 2, p. 39-66. Internet: <www.justicaeleitoral.jus.br> (com adaptações).

necessita da imediata prestação jurisdicional, pode,
mediante simples afirmativa, postular as benesses
dessa prerrogativa, garantida pela Constituição
Federal vigente.
·

136. (CESPE- Analista Judiciário- TRE Pl/2016) A

Uma história para a gratuidade jurfdica no Brasil.
Internet: (com adaptações).

correção e a coerência do texto Elegibilidade dos
analfabetos: ... seriam manj:idas caso
A. o ponto que sucede o nome "país" (último parágrafo) fosse substituído por vírgula, com a devida
alteração de maiúscula e minúscula.
B.

se inserisse uma vírgula logo após o vocábulo
"nacional" (primeiro parágrafo).

C

se inserisse uma vírgula logo após o vocábulo
"colônia" (primeiro parágrafo).

D. a vírgula que sucede o nome "voto" (segundo
parágrafo) fosse substituída por ponto, com a
devida alteração de maiúscula e minúscula.
E.

137. (CESPE - DPU/2016) A supressão da vírgula
empregada logo após "prerrogativa" manteria a coerência do texto, embora alterasse o seu sentido.

( l certo

Certo

O Nota da autora: É necessário avallar os dois
itens exigidos.
1.

Mantém a coerência {colocação dos elementos
textuais que, embora possuindo significados diferentes, são interligados de modo a fazer com que
um texto possua sentido completo, tornando-se
claro e compreensível): postular as benesses dessa
prerrogativa garantida pela Constituição Federal;

2.

Altera o sentido por se tratar de oração adjetiva
restritiva reduzida de particípio (garantida). Equivale a "prerrogativa que garante a Constituição
Federal vigente". Com vírgula: explicativa; sem
vírgula: restritiva.

se eliminasse a vírgula empregada logo após o
vocábulo "Saraiva" (segundo parágrafo).

Alternativa correta: letra "c" - A vírgula pode
ser inserida antes da conjunção "e" se analisarmos o
sentido das orações. A discussão remonta aos tempos
do Brasil colônia, ou seja, é antiga. Continuando: e se
mantém durante a formação da sociedade brasileira.
Ora, há ideia de oposição: antiga versus mantém-se.

Regra: Pode haver ocorrência de vírgula antes da
conjunção "e" se existir relação adversativa, contrária, entre as orações. Multa polêmica foi criada e seffi
motivo.
Alternativa "a" - Não caberia pelo fato de a
expressão "pelo contrário" ficar intercalada.

138. {CESPE - Analista do Seguro Social - INSS
2016) A correção gramatical e o sentido do texto

seriam mantidos caso o termo "em casa" (Consta-nos que o autor, solicitado por seus numerosos
amigos, leu há dias a comédia em casa do Sr. Dr.
Estêvão Soares) fosse isolado por vírgulas.

Alternativa "b"- Separaria o sujeito do verbo,
ou do predicado.
Alternativa "d" - A vírgula está separando a
oração adverbial concessiva (iniciada por ainda que),
não poderia quebrar a estrutura sintática inserindo
um ponto final.
Alternativa "e" - A oração posterior inicia-se
com pronome relativo (que= a qual) e possui vírgula
por ser explicativa: a Lei Saraiva institui um censo
literário ...; retirando a vírgula, passaria a ser restritiva
e alteraria o sentido.
DICA - retii-ar, ou inserir, vírgula antes d0 pro-

nome relativo sempre alterará o sentido.

( ) errado

( ) certo

{ ) errado

Errado- Ao isolar (intercalar), o sentido é alterado para leu a comédia do Sr. Dr,. Estêváo e a informação não é essa. Leu a comédia na casa do Sr. Dr.
Estêvão.

----·--139. {CESPE
Analista
Administrativo
FUNPRESP/2016) As vírgulas em "Amadeu Amaral

Júnior, em t>stado de desemprego, aceita esmolas,
donativos, roupa velha, pão dormido" foram todas
empregadas para separar itens de uma enumeração.
( ) certo

( ) errado

Trecho para a questão.

(.. ) Hoje, portanto, afguém que se vê incapaz de
arcar com os custos que uma lide judicial impõe, mas

Errado- Ocorreu intercalação de adjunto adverbial causal (por estar desempregado), isso significa

Pontuação
que .as duas vírgu!.as inid.ais não sep.ar.am enumer.ação, mas sim intercalação. Leia assim: Amadeu Amaral Júnior aceita esmolas ..

Eleitoral, 2014, p. 27-8./nternet: <www.tse.jus.br>
(com adaptações).

Apenas as vírgulas posteriores separam enumeração. Coloque a conjunção "e" para ter certeza:
aceita esmolas e donativos e roupa velha e pão dormido.

141. (Cespe- Analista Judiciário- Área Judiciária- TRE-G0/2015) Caso as vírgulas que isolam o tre-

I

140. (CESPE
Analista Administrativo
FUNPRESP/2016) O sentido original do texto seria

I

alterado caso a oração "que só tinha certezas" (0
homem que só tinha certezas quase nunca usava
ponto de interrogação) fosse isolada por vírgulas.

i

I

l!

I
I

( ) certo

( ) errado

Certo
O Nota da autora: Questão de pontuaçào e

período composto.

I

Há pronome relativo (que), ísso significa que a
oração é subordinada adjetíva. Sem pontuação: restritiva= apenas o homem que só tinha certeza nunca
usava ponto de interrogação; com pontuação: explicativa"' todos os homens tinham certeza e todos os
homens nunca usavam ponto de interrogação. Neste
caso, a ideia é de generalização.
DICA: exPlicativa= com Pontuação I reStritiva=
Sem pontuação

I

Trecho para os itens.
Os primeiros anos que se seguiram à Proclamação da República foram de grandes incertezas quanto
aos trilhos que a nova forma de governo deveria seguir.
Em uma rápida olhada, identificam-se dois grupos que
defendiam diferentes formas de se exercer o poder da
República: os civis e os militares. Os civis, representados
pelas elites das Principais províncias
São Paulo Rio
de Janeiro Minas Gerais e Rio Grande do Sul , queriam uma república federativa que desse muita autonomia às unidades regionais. Os mifitares, por outro lado,
defendiam um Poder Executivo forte e se opunham à
autonomia buscada pelos civis. Isso sem mencionar as
acirradas disputas internas de cada grupo. Esse era um
quadro que demonstrava a grande instabifidade sentida pelos cidadãos que viveram naqueles anos. Mill_
havia cidadãos?

cho "representados{.. .) do Sul -"fossem suprimidas,
a correção gramatical do texto seria mantida, mas o
seu sentido original seria alterado.

Certo - As vírgulas foram inseridas por haver
intercalação "- São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Rio Grande do Sul-'' dentro de outra intercalação "representados pelas elites das principais
províncias". A supressão manteria a correção gramatical e alteraria o sentido por de tratar de oração
subordinada adjetiva reduzida. A oração desenvolvida equivale a: que representam as elites. Com pontuação: explicativa, ou seja, todos os civis representam a elite; sem pontuação: restritiva, isto é, apenas
alguns civis representam a elite. O sentido é alterado.

---···-142. (Cespe- Analista Judiciário -Área Judiciária- TRE-G0/2015) A inserção d.e vírgula logo após

"Mas" não prejudicaria a correção gramatical do
texto, pois, nesse caso, a utilização da vírgula é de
caráter facultativo,

Errado
O Nota da autora: A vírgula é obrigatória antes
de conjunções adversativas. Pode haver vírgula
depois de conjunção adversativa, se houver termos
intercalados (ou orações). Exemplo: Foi aprovado,
mas, sinceramente, não merecia.

No caso, não caberia inserir vírgula posposta por
se tratar de uma oração interrogativa.
Trecho para o item.
O que tanta gente foi fazer do lado de fora do tribunal onde foi julgado um dos mais famosos casais
acusados de assassinato no país? Torcer pela justiça,
sim: as evidências permitiam uma forte convicçào
sobre os culpados, muito antes do encerramento
das investigações. Contudo, para torcer pela justiça,
não era necessário acampar na porta do tribunal, de
onde ninguém podia pressionar os jurados.(...)

Maria Rita Khel. A morte do sentido. Internet: <www.
mariaritakeh!.psc.br> (com adaptações).

..

( .)

Ane Ferrari Ramos Cajado, Thiago Dornelles e
Amando Camylfa Pereira.
Eleições no Brasil: uma histôria de SOOanos. Brasília: Tribunal Superior

143. (Cespe - Escrivão de Polícia Federal DPF/2013) Sem prejuízo do sentido origina! do

texto, os dois-pontos empregados Jogo após "sim"
poderiam ser substituídos por vírgula, seguida de
dado que ou uma vez que.
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Certo

Errado

O Nota da autora: Questão de pontuação e
período composto.

Pode

po~

se indicar causa. Caberiam: porque,

como (sempre introduzido na oração anteposta à

oração principal), pois, pois que, já que, uma vez
que, visto que.

- Justificativa de anulação e de manuten~
ção de gabarito (com base no modelo de prova
disponível no sítio do CESPE/UnB): A substituição dos dois-pontos, empregados na linha 3 do
texto, por vírgula, seguida de "dado que" ou "uma

vez

que~

não causa prejuízo ao sentido original do

texto, porque o sentido permanece o mesmo, ou
seja, a autora responde à pergunta "O que tanta
gente foi fazer do lado de fora do tribunaL.?" Aresposta que ela fornece é: "Torcer pela justiça, sim". A
seguir explícita uma causa, uma razão, para tanta
gente acompanhar, fora do tribunal, o julgamento
de famoso casa! acusado de assassinato. Essa causa
reside no futo de as evidências permitirem forte
convicção sobre os culpados, muito antes do encerramento das investigações. A vírgula seguida dos
conectivos "dado que" ou "uma vez que" possui o
mesmo s~ntido original do texto. Reafirma-se a correção do gabarito originaL

-Justificativa de anulação e de manutenção
de gabarito (com base no modelo de prova dis~
ponível no sítio do CESPE/UnB): a colocação de
vírgulas na oração "que inculpou o pai e a madrasta"
altera o sentido do texto. Por ser, no texto, uma
oração adjetiva restritiva, ela se tornaria uma oração adjetiva explicativa se fosse isolada por vírgulas. Nesse caso, não se trata apenas de questão de
estilo, mas de efetiva mudança de sentido da oração
no texto.

Trecho para o item.
Nós somos muito parecidos com computadores. O
funcionamento dos computadores, como todo mundo
sabe, requer a interação de duas partes. Uma delas chama-se hardware, literalmente #equipamento duro~ e a
outra denomina-se software, "equipamento macio~ O
hardware é constituído por todas as coisas sólidas com
que o aparelho é feito. Osoftware é constituído por entidades "espirituais"- símbolos que formam os programas que serão gravados.(...)

Rubem Alves. Sobre o tempo e a eternidade.

Campinas: Papirus, 1996 (com adaptações).
Trecho para o item.
O que tanta gente foi fazer do lado de fora do
tribunal onde foi julgado um dos mais famosos
casais acusados de assassinato no país? Torcer pela
justiça, sim: as evidências permitiam uma forte convicção sobre os culpados, muito antes do encerramento das investigações. Contudo, para torcer pela
justiça, não era necessário acampar na porta do tribunal, de onde ninguém podia pressionar os jurados. Bastava fazer abaixo-assinados via Internet
pela condenação do pai e da madrasta da vítima.
O que foram fazer lá, ao vivo? Penso que as pessoas
não torceram apenas pela condenação dos principais suspeitos. Torceram também para que a versão
que inculoou o oai e a madrasta fosse verdadeira.

...

( )

145. (CESPE - Analista - MPU/2013) No trecho,
coerentemente com o emprego da oração "como
todo mundo sabe", que expressa uma generalização,
poderia ter sido empregado, em vez do ponto final, o
sinal de dois-pontos após a expressão "de duas partes", seguido da seguinte estrutura: o hardware, literalmente "equipamento duro", e o software, "equipamento macio".
( ) Certo ( ) Errado

Certo- Os dois pontos teriam função de citar as
duas partes do computador= correto; a reescritura
mantém o sentido e a clareza do período. A vírgula
anteposta à conjunção e separa as duas partes que
são explicadas.

Maria Rita Khe/. A morte do sentido. Internet:
<www.moriaritakehl.osc.br> (com adaptações).

Trecho para o próximo item.
144. (Cespe - Escrivão de Polícia Federal DPF/2013) Sem prejuízo da correção gramatical
e do sentido do texto, a oração "que inculpou o
pai e a madrasta" poderia ser isolada por vírgulas,
sendo a opção pelo emprego desse sinal de pontuação uma questão de estilo apenas.

A inércia da vida real desaparece magicamente
na navegação pelo ciberespaço, desprovida de (...)
Nossa identidade social, a pessoa que presumimos
ser em nosso intercurso social, já é uma máscara, já
envolve a repressão de nossos impulsos inadmissíveis;
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Pontuação

e é precisamente nessas condições de "só uma brincadeira~ quando as regras que regulam os intercâmbios
de nossas vidas reais estão temporariamente suspensas, que podemos nos permitir a exibição dessas atitudes reprimidas.(.. .)

Certo- Primeira impressão: quanta informação!
Vamos dividir:
.,

Ora, cada ciclo ou conjuntura histórico-cultural
tem sua experiência da justiça, a sua maneira
própria de realizá-la in concreto. O que leva à
conclusão de que, em vez de indagar acerca de
uma ideia universal de justiça == certo. O pronome demonstrativo o retoma a ideia do período anterior.

.,

Isso leva à seguinte conclusão: em lugar de buscar uma ideía universal de justiça, é melhor tentar definir os atos justos no plano concreto da
ação.= certo. Os dois pontos explicam citam a
conclusão.

Slavoj Zizek. Identidades vazias. Internet:

<http://slavoj-zizek.blogspot.com.br> (com adaptações).
146. {CESPE- Analista Judiciário- Área Administrativa - STFf2013) A supressão da vírgula empregada após o vocábulo "social" não acarretaria prejuízo gramatical ao período.

Errado- Opa! As duas vírgulas estão indicando
intercalação (embora o item peça apenas a supressão da primeira), leia o que está em negrito: Nossa
identidade social, a pessoa que presumimos ser em
nosso intercurso social, já é uma máscara. Em hipótese alguma podem ser retiradas, pois acarretaria
prejuízo gramatical.
Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir,

(.. .) Nem podia çer de outra forma, em se tratando de uma das questões basilares da história, a
qual não pode ser vista segundo uma continuidade
linear, devendo ser vista como o" desenrolar de ciclos
culturais diferentes, com diversificacfas conjunturas
histórico-culturais.
Ora, cada ciclo ou conjuntura histórico-cultural
tem sua experiência da justiça, a sua maneira própria de realizá-la in concreto, o que leva à conclusão de que, em vez de indagar acerca de uma ídeia
universal de justiça, melhor será tentar configurar,
no plano concreto da açéio, o que sejam atos justos. (Miguel Reate. Variaçóes sobre a justiça (1). In:
O Estado de S. Paulo, 4/812001. Internet: <http://
home.comcast.net>, com adaptações).
147. (CESPE- Analista do MPU/2013) Sem prejuízo para as ideias originais do texto ou para a sua
correção _gramatical, o último parágrafo do texto
poderia ser divido em dois períodos, substituindo-se a vírgula logo após "concreto" por ponto
final e reescrevendo-se o trecho subsequente da
seguinte forma: Isso leva à seguinte conclusão: em
lugar de buscar uma ídeia universal de justiça, é
melhor tentar definir os atos justos no plano concreto da ação.
( ) Certo ( ) Errado

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.

A parte da natureza varia ao infinito. Não há, no
universo, duas coisas iguais. Muitas se parecem umas
às outras, mas todas entre si diversificam. Os ramos
de uma só árvore, as folhas da mesma planta, os traços da polpa de um dedo humano, as partículas do
mesmo pó, as raias do espectro de um só raio solar
ou este/ar. Tudo assim, desde os astros no céu, até os
micróbios 110 sangue, desde as nebulosas no espaço
até as gotas do rodo na relva dos prados. (.. .) (Ruy
Barbosa. Oraçáo aos moços. Internet: http://home.
comcast.net, com adaptações).
148. (CESPE - Analista do MPU/2013) Sem prejuízo dos sentidos originais do texto e de sua correção
gramatical, o ponto final empregado logo após a
forma verbal "diversificam" poderia ser substituído
por sinal de dois-pontos, seguido por "Os" grafado
com inicial minúscula.
( ) Certo ( ) Errado

Certo- Muitas se parecem umas às outras, mas
todas entre si diversificam: os ramos de uma só
árvore, as folhas da mesma planta. Os dois pontos
explicam a diversificação.

Atenção! Julgue o item relativo a ideias
e aspectos linguísticos do trecho

A economia solidária vem-se apresentando como
uma alternativa inovadora de geração de trabalho e
renda e uma resposta favorável às demandas de inclusão social no país. Ela compreende uma diversidade

·•
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de práticas econômicas e sociais organizadas sob a
forma de cooperativas, associações, clubes de troca,
empresas de autogestão e redes de cooperação ~que
realizam atividades de produção de bens, prestação
de serviços, finanças, trocas, comércio justo e consumo solidário.() (Internet: http://portal.mte.gav.br/
imprensa, com adaptações).

•·•

149. {CESPE - Analista Judiciário - Administrativa - TRT 10/2013) A supressão do travessão não
afetaria a correçao gramatical do texto, mas alteraria
o seu sentido original.

( ) Certo ( }Errado

Certo- Sempre que retirar ou inserir pontuação
anteposta ao pronome relativo, o sentido é alterado.
Oração subordinada adjetiva explicativa: com pontuação {generaliza) e oraçao subordinada adjetiva
restritiva: sem pontuaçao (individualiza).

( ) Certo ( ) Errado

Certo-O termo dos cidadãos está ligado a necessidades. Inserir a vírgula acarretaria erro.
152. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judidária- TRE- RJ/2012) O trecho entre travessões constitui uma enumeração em progressão ascendente
dos "níveis de governo" referidos na linha anterior.

( ) Certo ( ) Errado

Errado - O trecho constitui uma enumeração,
mas não em progressão ascendente (que ascende,
que se eleva, sobe).

Atenção! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do trecho.

A começar pela representaçáo po/ltica, que
envolve, no mínimo, premissas e categorias mentais
muito distintas dos modos nativos de fazer política.

(... )No entanto, jamais poderiarr: focalizá-/a, já
que não levaram em consideraçáo a materialidade
dos meios de comunicação dominante na época: eles,
na verdade, procuravam uma biblioteca estruturada
para colecionar livros e náo rolos. Quantas bibliotecas
de Alexandria permanecem ignoradas (. .. ) (In: João
C de C Rocha (Org.). Interseções: a materialidade da
comunicação. Rio de Janeiro: !mago; EDUERJ, 1998,
p. 12, 14-15,comadaptações).

150. {UNB/CESPE - Poder Judiciário - TRE
ES/2012) De acordo com a prescrição gramatical, o
emprego da vírgula que antecede a expressão "no
mínimo" torna obrigatório, no texto, o emprego da
vírgula que a sucede.

( l Certo ( ) Errado

153. (CESPE -Analista Judiciário- Area Judiciária - STJ/2012) No penúltimo período do trecho, o
ponto final após "rolos" poderia ser substituído por
ponto e vírg<Jia, desde que o termo "Quantas'' fosse
grafado com minúscula: quantas.

Atenção! Julgue os itens subsequentes,
acerca dos sentidos e da organização
das ideias do trecho.

. ,) O número reduzido de mulheres que ocupam cargos públicos ~atualmente, uma média mundial de 19% nas assemb!eias nacionais ~ constitui
um déficit a corrigir. A participaçáo das mulheres em
todos os níveis do governo democrático focal, nacional e regional- diversifica a natureza das assemb!eia:;
democráticas e permite que o processo de tomada de
decisões responda a necessidades dos cidadáos náo
atendidas no passado. (Internet: http~unric.
orqlpt; com adaptações).

Duda Nogueira

151. {CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária
- TRE- RJ/2012) A inserção de vírgula logo depois
do termo ~cidadãos" acarretaria prejuízo slntâtl(o e
semântico ao texto.

Com relação a aspectos linguísticos
do trecho, julgue o item a seguir.

Certo- A expressão no mínimo está intercalada.
Na íntercalaçao, é obrigatório o uso de duas vírgulas,
dois travessões ou parênteses.

Portuguesa~

( ) Certo ( ) Errado

Errado- Não vamos enrolar. Tem que ser ponto
fina!. O período completa a mensagem.

Usamos ponto e vírgula:
•

para separar orações coordenadas não unidas
por conjunção, que guardem relação entre si;

•

para separar orações coordenadas, quando pelo
menos uma delas já possui elementos separados
por vírgula;

•

para separar itens de uma enumeraçao;

pontuação
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para alongar a pausa de conjunções adversativas
{mas, porém, contudo, todavia, entretanto, etc.),
substituindo, assim, a vírgula;

anexada pelo Japão em 1910- país que, a partir dos
anos 30 do século XX, aumentou consideravelmente
seu poder sobre o continente.

para separar orações coordenadas adversativas quando a conjunção aparecer no meio da
oração.

Após a Segunda Guerra Mundial, os movimentos nacionalistas e independentistas que vinham se
firmando desde o período entre-guerras ganharam
força tanto na Arrica quanto na Asia. A luta contra
o colonialismo britânico na {ndia de Gandhi, wm o
movimento de resistência passiva não violenta, terminou com a independência, em 7947, mas foi seguida
de violentos conflitos étnícos, principalmente em vir·
tude de diferenças religiosas entre hinduístas e muçulmanos. A ocupação japonesa na Ásia favorecia a
manifestação do nacionalismo, ao mesmo tempo em
que as ide ias revolucionárias de Marx e Engels ganha·
vam força. (.. .) (Internet: http."/!acervo.estadao.com.
br, com adaptações).

(Fonte: http://www.soportugues.com.br)

Atenção! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do trecho.
(... )Vejamos: para o entendimento de uma forma
particular de comunicação -por exemplo, o teatro na
Grécia clássica ou na Inglaterra e/isabetana; o romance
nos séculos XVIlf e XIX; o cinema ea televisão no século
XX; o computador em nossos dias-, o estudioso deve
reconstruir tanto as condições históricas quanto a
materialidade do meio de comunicação. (.. .) {In: João
C de C Rocha (Org.). Interseções: a materialidade da
comunicação. Rio de Janeiro: /mago; EDUERJ, 1998,
p.12, 14-15,comadaptaçóes)

154. (CESPE- Analista Judiciário -Área Judiciária- STJ/2012) Após nossos dias-, é obrigatório o
emprego da vírgula após o travessão.

( } Certo ( ) Errado

Certo - No contexto, o emprego da vírgula é
obrigatório neste trecho, independente do uso dos
travessões.
Com relação ao sentido e aos aspectos
linguísticos do trecho a seguir,
julgue o item subsequente.
Colonialismo
(... )

Na Asia, a Inglaterra adotou uma política empenhada na conquista da Índia, que passou ao seu domínio após a Guerra dos Cipaios (1857-1858). Como
garantiam o domínio sobre a {ndia, os ingleses não se
opuseram à penetração francesa na Ásia, particularmente no território da Indochina. Embora o Leste Asiático tenha se mantido independente, a China (com a Primeira Guerra do Opio, de 1839a 1842) e o Japão (com
a ameaça naval do Comodoro Perry, em 1854) foram
obrigados a abrir seus portos aos europeus, dando-lhes
diversas vantagens comerciais. Âs vésperas da Primeira
Guerra Mundial, a China se via imersa em uma crise
política. Vários territórios asiáticos e africanos sofriam
influência inglesa e francesa, e a Coreia havia sido

155. (CESPE- Delegado de Polícia -ALI 2012) A
vírgula empregada logo depois do trecho uApós a
Segunda Guerra Mundialu (1.18) poderia ser suprimida, sem prejuízo da correção gramatical do texto.

{ }Certo ( ) Errado

Errado- Não pode ser suprimida por estar indicando inversão do adjunto adverbial (de tempo). A
oração não se inicia com o sujeito- o que indicaria
ordem direta.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
() Os crimes eletrônicos proliferam porque oferecem pouco risco aos bandidos, e as autoridades têm
dificuldade de puni-los. O Código Penal não prevê
os crimes virtuais. Quando são presos, os criminosos
respondem geralmente por estelionato, cujo pena
máxima é de cinco anos de cadeia. Se fossem condenados por assalto a banco, eles poderiam ser punidos
com até quinze anos de prisão. Por causa dessas vantagens, há de 100 a 150 quadrilhas virtuais em atividade no país. Para reverter esse quadro, a Federação Brasileira de Bancos tenta convencer o Congresso
Nacional a criar uma legislação específica para punir
os delitos eletrônicos, semelhante àquela adotada
há nove anos pela União Europeia. (André Vargas.
Assa/to.com.br, In: Veja, 24/11/2010, com adaptações).

156. (CESPE - Delegado de Polícia - ES/ 2011) A
retirada da vírgula logo após o vocábulo "presos"
acarretaria, segundo a prescrição normativa, erro
gramatical ao texto.
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( ) Certo ( ) Errado

Certo - As vírgulas separam o aposto explica~
tivo, portanto não podem ser retiradas. Atenção: não
se pode retirar vírgula alguma.
~ Dica - O

aposto especlficativo não possui

pontuação; o explicativo, sim.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
No Brasil, um exame, ainda que superficial, da
questão da segurança pública revela que há um
crescimento contínuo da crimína/idade e da violên-

cia, principalmente nas regiões metropolitanas e nas
periferias das grandes cidades do país, e que o sistema judiciário e, em particular, a polícia têm ~ se
mostrado ineficazes para o enfrentamento da ques-

tão.

experiências individuais intransferíveis. (... ) (Humberto
Maturana. Biologia do fenômeno social: a ontologia
da realidade, Miriam Graciano (Trad.J, Belo Horizonte:
UFMG, 2002, p, 195, com adaptações).

158. {CESPE - Analista Processual - MPU{2010)
No terceiro período, o sinal de dois-pontos tem a
função de introduzir uma explicação para as orações
anteriores; por isso, em seu lugar, poderia ser escrito
porque, sem prejuízo para a correção gramatical do
texto ou para sua coerência.

{ ) Certo { ) Errado

Resposta correta: (Certo)
O Nota da autora: Questão de pontuaçáo e
período composto.
.,

Ao mesma tempo, somos indivíduos porque
vivemos nosso ser cotidiano como u,m contínua
devir de experiências individuais intransferíveis. A

segunda oração explica a primeira.
Especialmente nas áreas urbanas do país, a sen-

sação de medo e insegurança tem sido experimentada como grave problema público devido à expectativa de que qualquer pessoa pode-se tomar vítima de
crime em qualquer ponto das cidades e em qualquer
momento de sua vida cotidiana. ()
Pwfa Poncioni. O modelo policial profissional e
a formação profissional do futuro policial nas academias de polícia do estado do Rio de Janeiro. In: Sociedade e Estado, vol. 20, n.~ 3. Brasília, set.-dez./2005.
Internet: <www.scielo.br>, com adaptações).

157. {CE5PE- Delegado de Polícia- ES/2011) A
colocação de vírgula logo após o vocábulo "pessoa"
prejudicaria a correção gramatical e o sentido do
texto.

{ ) Certo ( ) Errado

Certo- Não se separa com vírgula o sujeito do
verbo (é o caso mencionado), nem o verbo do complemento.

Considerando a organização das
ideias e estruturas linguísticas do
trecho, julgue o seguinte item.
Nós, seres humanos, somos seres sociais: vivemos
nosso cotidiano ern contínua imbricação com a ser
de outros. Isso, em geral, admitimos sem reservas. Ao
mesmo tempo, seres humanos, somas indivíduos: vivemos nosso ser cotidiana como um contínuo devir de

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
A característica central da modernidade, nóo
seria demais repetir, é a institucionalizaçóo do universalismo -e seu duplo, a igualdade - como princípio organizador da esfera pública. (... ) (Jeni Vaitsman,
Desigualdades sociais e particufarismos na sociedade brasileira, br. Cadernos de Saúde Pública, Rio de
Janeiro, n, o 18 (Suplemento), p. 38, com adaptações).

159. {CESPE - Analista Processual - MPU/2010)
De acordo com as normas de pontuação, seria correto empregar vírgulas no lugar dos travessões;
entretanto, nesse caso, a leitura e a compreensão do
trecho poderiam ser prejudicadas, dada a existência
da vírgula empregada após "duplo", no interior do
trecho destacado entre travessões.

( ) Certo ( } Errado

Certo- Os travessões isolam uma intercalação e
foram usados por haver uma vírgula explicando. Ao
inserir vírgulas, perder-se-ia a exata ideia da intercalação.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ídeias
do trecho, julgue o item a seguir.

Pontuação

.

A desigualdade e a sustentabilidade estão diretamente ligadas aos desequilíbrios na incfusõo das
pessoas nos processos produtivos. A mão de obra,
a nossa imensa capacidade ociosa de produção,
mais parece um problema do que uma oportunidade. O fato essencial para nós é que o modelo
atual subutilizo a metade das capacidades produtivas do país. Evoluir para formas alternativas de
organização torna-se simplesmente neces]>ário.
(.. .) (lgnacy Sachs, Cai/os Lopes e Ladis/au Dowbor.
Crises e oportunidades em tempos de mudança.
Jan/2010. Internet: <http://dowbor.org>, com
adaptações).

F

(... ) O movimento da vida passa a ser uma efervescência constante e as mudanças a ocorrer em ritmo
quase esquizofrênico, determinando os valores fugidios
de uma ordem temporal marcada pela efemeridade.
Como tentativas de acompanhar ·essO velocidade vertiginosa que marca o processo de constituição da sociedade hipermoderna, surge a flexibilidade do mundo
do trabalho e a fluidez das relações interpessoais. (... )
(Renato Nunes Bittencourt. Consumo para o vazio existencial. In: Filosofia, ano V, n, 4~, p, 46-8, com adaptações).

A ausência de vírgula depois de "vertiginosa"
indica que a oração iniciada por "que marca" restringe a ideia de "velocidade vertiginosa".

160. {CESPE - Procurador do Município - Prefeitura Boa Vista - RR/2010) A expressão "a nossa

imensa capacidade ociosa de produção" deve ser,
necessariamente, demarcada por vírgulas porque sua
função é a de explicar como deve ser compreendida,
no desenvolvimento da argumentação, "A mão de
obra".

F~

( ) Certo ( ) Errado

Certo -Velocidade vertiginosa que {= a qual)
marca o processo. O pronome relativo está restringindo o significado do termo antecedente.
• Dica- Oração adjetiva: possui pronome rela-

( ) Certo ( ) Errado
. tivo
Certo- A expressão "a nossa imensa capacidade

ociosa de produção" é aposto explicativo e deve vir
necessariamente separada por vírgulas, ao explicar
"A mão de obra".
Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguír.
(... ) A crise econômica mundial agravou esses
problemas. A cidadania exige modelos econômicos
que incluam a todos e existe uma demanda ativa e
crescente em muitos países nesse sentido. (... )(Entrevista de Bernardo Kliksberg a Carta Capital, 12/5/201 O,
com adaptações).

161. {CESPE- Procurador do Município- Prefeitura Boa Vista- RR/2010) Preservam-se a coerência

textual e a correção gramatical do texto ao se deslocar a expressão "em muitos países·· para imediatamente antes de "existe", usando-se uma vírgula antes
e outra depois da expressão deslocada.

~

restritiva: não possui pontuação

~

explicativa: possui pontuação.

Texto para a próxima questão:
A Declaração Universal dos Direitos Humanos,
com um preâmbulo de sete "considerandos" e com
trfnta artigos, é um documento histórico, uma corto
de intenções e também uma denúncia de tudo o que,
ao longo de mílénios, a humanidade deixou de fazer.

163. (UNB/CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária- TRT21a Região/2010) Mantendo-se os sinais

de pontuação empregados no trecho, a estrutura sintática "com um preâmbulo de sete 'considerandos' e
com trinta artigos" pode ser substituída, sem prejuízo
da correção gramatical, por contendo um preâmbulo
com sete "consíderandos" e trinta artigos.
( ) Certo ( ) Errado

162. {CESPE- Analista Processual- MPU/2010) A

respeito da organização das estruturas linguísticas e
das i delas do trecho, julgue o item a seguir.

j ..

(•
'

I.
Errado -Quanto aos sinais de pontuação, per-

manece corretõ o trecho, mas o sentido é alterado e
a gramática fica incorreta pela troca de preposições.
Certo - O advérbio de lugar é, aí, explicativo,
podendo, entre vírgulas, ser deslocado para antes de
existe: e, em muitos países, existe= intercalação.

l
l

Texto para a próxima questão:
O ponto de partida desse enfoque tomou como
contraposição dominante os polos estabelecidos a
partir de cidade e campo - luz e treva, civilização e

~-
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barbárie, oposição que faz parte, também, de um con~
texto mais amplo, com a identificação da cidade com
técnica e artificialidade -, a cidade como expressóo
do maior domínio da natureza pelo homem, espaço
diferenciado, destinado ao exercício da civilidade; o

•·

campo como símbolo da rusticidade, do não inteiramente civilizado, espaço intermediário entre a civilização e o mundo natural propriamente dito.
\
164. (UNB/CESPE - Analista Judiciário - Area
Judiciária- TRT 21a Região/2010) Acarretaria alte-

ração de sentido e prejuízo para a correção gramatical do texto o emprego da vírgula antes da palavra
nque" no trecho "oposição que faz parte".
( } Certo ( ) Errado

Certo- O que é pronome relativo. Se a vírgula o
antecede, a oração é classificada como adjetiva expli~
cativa e caso seja suprimida, a oração passa a serrestritiva. Da forma como está no trecho, a expressão faz
parte restringe o sentido de oposição. Colocando a vírgula, a ideia é de que todas as oposições fazem parte.
Importante notar que sempre o sentido será alterado.

Atenção! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
linguístic:as e das ideias do trecho.

Certo - Da mesma forma que os parênteses, o
sinal de travessão é usado para comentários acessórios. Diferentemente dos parênteses, jamais se·usa
travessão antes do ponto final.

Atenção! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do trecho.

(... ) A postura dos ciências humanos e da psicanálise é outra, porém. Muito da experiência humano
vem justamente de nos constituirmos como sujeitos. Esse papel é pesado. Por isso, quando entra ele
em crise- quando minha liberdade de escolher amorosa ou política ou profissionalmente resulta em sofrimento -, posso aliviar-me procurando uma solução
que substitua meu papel de sujeito pelo de objeto.
(Roberto Janine Ribeiro. A cultura ameaçada pela
natureza. Pesquisa Fapesp Especial, p. 40, com adaptações).
166. {CESPE- Analista Judiciário- Area Judiciária- STF/2008) O deslocamento do travessão após
em crise para logo depois de "profissionalmente"
preservaria a correção gramatíca! do texto e a coerência da argumentação, com a vantagem de não
acumular dois sinais de pontuação juntos.

( ) Certo ( ) Errado

(... )se realizada em conformidade com o bom e o
justo. A ação ética só é virtuosa se for livre e só o será se
for autônoma, isto é. se resultar de uma deciséio interior do próprio agente e néio de uma pressão externa.
Evidentemente, isso leva a perceber que há um conflito
entre a autonomia da vontade do agente ético (a decisão emana apenas do interior do sujeito) e a heteronomia dos valores morais de sua sociedade (os valores
sóo dados externos ao sujeito}. Esse conflito só pode
ser resolvido se o agente reconhecer os valores de sua
sociedade como se tivessem sido instituídos por ele,
coma se. ele pudesse ser o autor desses valores ou das
normas morais, pois, nesse caso, ele será autônomo,
agindo como se tivesse dado a si mesmo sua própria
lei de ação. (Marilena Chaui. Uma ideologia perversa.
ln:Folhaon/ine, 14/3/1999, com adaptações).
165. (CESPE - Analista Judiciário - Area Judi~
ciária - STF/2008) Os sinais de parênteses têm a
função de organizar as ideias que destacam e de
inseri-las na argumentação do texto; por isso, sua
substituição ·pelos sinais de travessão preservaria a coerência textual e a correção do texto, mas,
no segundo emprego, o ponto final substituiria o
segundo travessão.

( ) Certo { ) Errado

Errado- Deslocando o travessão para antes de
profissionalmente altera significativamente o sentido
do enunciado e a função dos travessões. Afetaria a
argumentação.

Atenção! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do trecho.

(... } Mas há também outra complexidade que
provém da existência de fenômenos aleatórios (que
não podem ser determinados e que, empiricamente,
agregam incerteza ao pensamento). (. .. ) (Edgard
Morin. Epistemologia da complexidade. In: Dora Fried
Schnitman (Org.). Novos paradigmas, cultura e subjetividade. Porto Alegre: Artmed, 1996, p, 274, com
adaptações}.
167. (CESPE - Analista Judiciário - Area Judiciária - STJ/2008) Preserva-se o respeito às regras de
pontuação do padrão formal da língua portuguesa
ao se retirar os parênteses no trecho acima, demarcando-se a explicação do que sejam #fenômenos ale-

Pontuação
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atórios" por um travessão ou por uma vírgula !ogo
depois dessa expressão.
( ) Certo ( ) Errado

Certo -O uso de apenas um travessão faria a
mesma função, a de demarcar oração subordinada
adjetiva (pronome relativo) explicativa (possui pon~
tuação).

Atenção! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do trecho.

(. . .) Os mercados não são perfeitos. São, isto,
instrumentos de coordenação econômica em busca permanente de eficiência. (. . .) (Paulo
Guedes. Os mercados são demasiado humanos. In:
Época, 21/7/2008, com adaptações).

~oderosos

168. {CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária- STJ/2008) Seria mantida a correção gramatical do trecho "Os mercados não são perfeitos. São,
isto, sim, poderosos", caso ele fosse assim reescrito:
Os mercados não são perfeitos; são, isto sim, poderosos.
( ) Certo ( ) Errado

Certo- A bem da verdade, a supressão da vírgula após "isto" é até recomendável, necessária.

Trecho para a próxima questão.

(... ) Tornou-se o instrumento de alienação no
sentido clássico da palavra: o ato de entregar ao
outro o que é nosso, nosso tempo de vida. (Emir Sader.
Trabalhemos menos, trabalhemos todos. In: Correio
Brazíliense, 18/11/2007, com adaptações).

Atenção! O texto refere-se à questão seguinte.

Acredito que, no século XXI, o sucesso de qualquer
sociedade dependerá de quatro características: sua
geografia e sua base de recursos; sua capacidade de
administrar mudanças complexas; seu compromisso
com os direitos humanos; e seu comprometimento com
a ciência e a tecnologia. O Brasil pode vir a exceder em
todos esses aspectos. No passado, o calcanhar de aquiJes do Brasil se situou naquela tercei~a esfera, a dos
direitos humanos. Como os Estados Unidos da América {EUA) e, na verdade, a maior parte das Américas, o
Brasil foi fÕrjado em um cadinho de conquista colonial
e escravidão brutal. Esse nascimento violento deixou
um legado de enormes divisões étnicas entre as elites de
ascendência europeia, as comunidades indígenas e as
populações de origem africana, descendentes de escravos. Da mesma forma que os EUA, o Brasil ainda não
superou essa genealogia cruel. As desigualdades associadas a raça e etnia configuram um abismo- e, claro,
propiciaram a geração de conflitos, a inclinação para
o popu/ismo e a instalação ocasional de regimes autoritários. (Jeffrey Sachs. In: Veja 40 Anos, set./2008, com
adaptações).
170. {CESPE- Delegado de Polícia- PB/ 2008)
Assinale a opção em que a proposta de substituição dos sinais de pontuação preserva a correção
gramatical e a coerência textual, considerando
que, quando necessárias, sejam feitas as devidas
alterações nas letras iniciais maiúsculas ou minúsculas.
(A) Substituição dos sinais de ponto e vírgula fogo
depois de "recursos", "complexas" e "humanos"
por ponto.
(8) Substituição do ponto logo após
dois pontos.

"aspectos~

por

{C) Substituição da vírgula logo depois de "e" por
travessão.

{0) Substituição da vírgula logo após "Américas" por
ponto-e-vírgula.
(E) Substituição do travessão depois de "abismo"
por ponto e vírgula.

169. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária- TSTf2008) A organização das ideias no último
período do texto mostra que a informação apresentada depois do sinal de dois pontos constitui uma
definição de "alienação".
( ) Certo ( ) Errado

Certo- Uma das funções dos dois pontos é a de
definir, explicar, discriminar ídeia anterior. Confira as
dicas no final do capítulo.

Alternativa "e": correta- A substituição do travessão por ponto e vírgula não prejudica a correção
gramatical nem a coerência textual, pois a ideia da
oração subsequente a abismo complementa a ideia
da oração anterior.
Alternativa "a" -0 sinal de ponto interromperia a sequência das ideias enumeradas a partir das
características citadas pela ação verbal anterior,
dependerá.
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Alternativa "b" -Não caberiam dois pontos
logo após aspectos, uma vez que o termo aspectos
está relacionado às ideias da oração anterior.
Alternativa "c" -0 e, ai, é conjunçào aditiva
acrescentando ideia, não é explicativa nem restritiva,
portanto a vírgula não pode ser substituída pelo travessão que estaria restringindo.
Alternativa "d" -0 ponto e vírgula não

subs~

tituiria a vírgula pois esta, ai, está isolando uma
expressão explicativa, o que não seria função do
ponto e vírgula.

Atenção! A respeito da organização
das estrutuTas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
Uma decisão singular de um juiz da Vara de Execuções Criminais de Tupã, pequena cidade a 534 km
da cidade de São Paulo, impondo critérios bastante
rígidos para que os estabelecimentos penais da região
possam receber novos presos, confirma a dramática
dimensão da crise do sistema prisional. A sentença
determina, entre outras medidas, que as penitenciárias mmente acolham presos que residam em um raio
de200km. (.. .)

171. (CESPE - 0E;!Iegado de Polícia - AC/ 2008) O
trecho "pequena cidade a 534 km da cidade de São
Paulo" encontra-se entre vírgulas por exercer a função de aposto.
( ) Certo ( ) Errado

Certo - O trecho citado é aposto intercalado
entre vírgulas na oração principal que define e localiza a cidade de Tupã.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
(. . .)

Agora, ao vê·lo assim, suado e nervoso,
mudando de lugar o tempo todo e murmurando
palavras que me escapavam, temia que me abordasse para conversar sobre o filho. Não parecia estar
no iate, e sim em sua casa, em Manaus: sentado, pernas e pés juntos, tronco ereto, a cabeça oscilando,
como se fizesse um não em câmera lenta. Despertava como quem leva um susto, ia lavar o rosto e
retomava sua ronda, que me deixava mareado. Eu
esperava o fim da tarde com ansiedade; mal escurecia, entrava no camarote para ler, .!I]E1 ficava pen-

sondo nos dois: Mundo e seu pai. Quando não conseguia dormir, subia ao convés e via o vulto sentado
na popa, o focinho de Fogo no colo; Jano não se voltava. (Milton Hatoum. Cinzas do Norte. São Paulo:
Companhia da Letras, 2005, p. 86-7.

172. {CESPE - Delegado de Polícia - AC/ 2008)
A correção gramatical do texto seria mantida se a
vírgula empregada antes da conjunção "mas" fosse
omitida.
{ ) Certo ( ) Errado

Errado- A vírgula antes de mas não poderia ser
omitida, pois a pausa, aí, adverte que virá uma ideia
adversa à ideia anterior e a vírgula separa a oração
adversativa da adverbial anterior.

Atenção! A respeito da organiz~ção
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
Inteligência artíficial

Não foi difícil descobrir o assassino. Afina/,
o major Rich tinha um ótimo motivo para matar
Arnold Clayton: amava a esposa da vítima e era correspondido. Segundo a polícia, o major usou uma
arma poro livrar-se de Clayton e escondeu o corpo
em um baú.
A solução, no entanto, parecia simples demais
para o grande detetive Hercule Poirot, do clássico
conto policial O Mistério do Baú Espanhol, da escritora britânica Agatha Christie. Persistente, ele sai em
busca de pistas, descobre fatos novos, tira conclusões
espantosas e, por fim, apresenta ao leitor outro criminoso. () (Mente&Cérebro, fev./2007, com adaptações).

173_ (CESPE - Delegado de Polícia - TO/ 2008)
Após a expressão "da escritora britânica", poderia ser
empregada uma vírgula, conforme faculta a norma
gramatical.
( ) Certo ( ) Errado

Errado- Não se pode empregar uma vírgula após
a expressão da escritora britânica porque a expressão
encerra um período. Isso é feito com o emprego do
ponto final, conforme a norma gramatical.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.

...

Pontuação
(... ) Essas entradas permaneceram limitadas,
subindo os rios apenas parcialmente, mas inauguraram
uma série de explorações da região durante as décadas
de 50 e 60 do século XIX. Entre essas expedições, desta·
ca-se a viagem, a mondada RoyaiGeogrophical Society
de Londres, do geógrafo inglês William Chandless, que
subiuoPurusem 1864/65 eoJuruáem 1867. Todavia, a
historiografia regional consagrou os nomes de Manoel
Urbano, explorador 19 do Purus em 1858, e de João da
Cunha Corrêa, que percorreu oJuruá em 1861, como os
primeiros "desbravadores" e "descobridores" das terras
acreanas. (José Pimenta. Internet ambi~nteacreano.
blogspot.com, com adaptações).

176. {CESPE- Analista Judiciário - Area Judiciária- TSE/2006) Assinale a opção que apresenta erro
de pontuação.
(A) Pela primeira vez, a população de Belo Horizonte
vai poder escolher, por meio da Internet, as obras
que serão executadas na cidade. Disponível no
período de 1" a 30 de novembro, a nova modalidade, conhecida por Orçamento Participativo
Digital, tem parceria entre a Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte (PBH) e o Tribuna! Regional
Eleitora! de Minas Gerais (TRE- MG).

174. (CESPE- Procurador do Município- Prefeitura Rio Branco- AC/2007) O uso de vírgula após
"Chandless" justifica-se por isolar oração subordinada adjetiva explicativa.

(8) O novo sistema baseia-se em dados fornecidos
pelo TRE- MG à PBH (quantitativo de eleitores,
número do título de eleitor etc.), e foi solicitado
pelo prefeito de BH, Fernando Pimentel, há cerca
de seis meses, ao então presidente da instituição,
Armando Pinheiro Lago.

( ) Certo ( ) Errado

(C) O voto via internet será permitido apenas

para aqueles com domicílio eleitora\ na capital (aproximadamente 1,7 milhão de pessoas),
que poderão decidir pelo conjunto de nove
obras (quatro em cada regional) que serão
feitas no município em um prazo máximo de
dois anos.

Certo - O uso da vírgula em questão está isolando a oração subordinada adjetiva explicativa que
esclarece e explica o antecedente da oração anterior
geógrafo inglês Wil/iam Chand/ess.
(O)

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das i dei as
do trecho, julgue os itens a seguir.

..

( .)

Primeiras testemunhas da Amazónia e de seus
habitantes, Carvajal (1542) e Acuna (1641) elaboraram relatos em que combinaram o fantástico e o exó·
tico e edificaram as bases do amazonismo: mito das
amazonas, Inferno verde, e/dorado, seres canibais e
nobre selvagem. A Amazónia e seus primeiros habitantes concentraram e continuam concentrondo sen·
timentos e fantasias ocidentais. Símbolo de riqueza
e miséria, de medo e esperanças, de sonhos e pesadelos, de futuro e passado, de inferno e paraíso. (. .. )
José Pimenta. Internet: <ambíenteacreano.blogspot.
com>, com adaptações).

- 175. {CESPE- Procurador do Município - Prefeitura Rio Branco- AC/2007) O sinal de dois-pontos
após ~am3zonismon justifica-se por anteceder uma
enumeração de itens.

Para votar, o cidadão deve entrar no sítio da PBH.
Quem não tiver acesso à Internet em casa pode ir
até um dos 175 postos públicos rnontados, pela
PBH onde haverá monitores para ajudar aqueles
que não estão acostumados a lidar com computador.
Opções adaptadas. Internet: www.tse.gov.br.

Alternativa "d": correta -Faltam vírgulas após
"casa" e após "PBH"; vfrgula desnecessária após
"montados": Para votar, o cidadão deve entrar no
sítio da PBH. Quem não tiver acesso à Internet em
casa, pode ir até um dos 175 postos públicos montados pela PBH onde ha·verá monitores para ajudar
aqueles que não estão acostumados a lidar com
computador.
Alternativa "a"- Vírgulas, ponto e até parênteses perfeitamente colocados.
Alternativa "b"- Idem alternativa "a".
Alternativa "c" -Idem alternativas "a" e "b".

( ) Certo ( ) Errado
Atenção! A respeito da organização
do trecho, julgue a questão.
Certo - Justifica-se, aí, o uso do sinal de dois
pontos, pois antecede à enumeração de adjetivos
que qualificam o termo amazonismo.

{.. ] Portanto, a manutenção de um idioma é um
fator importantí5simo para a Identidade de um povo,
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deixando a voz em suspenso à espera da continuação do período. Já o ponto final representa a pausa
máxima da voz, o que seria mais adequado à situação apresentada.

por constituir um dos seus principais suportes culturais, além de ser uma expressão preservodora de sua
dignidade e orgulho. (António Silveira. R. dos Santos.
Património linguístico: importância e proteção. In:
Correio Braziliense, Direito e Justiça, 517/2004, p. 3,
com adaptações).
-~---------·1

177. {CESPE - Defensor Público - OPU/ 2004) 0

deslocamento do trecho "por constituir um dos seus
princip<1is suportes culturais," para imediatamente
antes de "a manutenção" manteria correta a pontuação, mas provocaria incoerência textua! por deixar

-•.,
,.

o pronome possessivo que aí aparece sem referente.
( ) Certo { ) Errado

Errado - O deslocamento do trecho apenas
inverte as ideias, trazendo à frente a oração explicativa, corretamente entre vírgulas, e não provoca
incoerência textual, pois o pronome possessivo
~seus" continua fazendo referência a "um povo", ou
seja, um povo possui vários suportes culturais, dentre eles a manutenção de um idioma.

Atenção! A partir do trecho, julgue a questão.
... sempre se renovando e se recriando em um
processo rico e dinâmico, propiciando à nação a possibilidade de construir sua própria identidade. f o manifestação dessa identidade se revela através do nosso
Patrimônio Cultural[. .. ]
Uma sociedade que não se reconhece está fadada
à perda de sua identidade e ao enfraquecimento de
seus valores mais intrínsecos. Seu envolvimento no
processo de fortalecimento de sua cultura éprimordial
para a construção .. (Moema Nascimento Queiroz. A
educação patrimonial como instrumento de cidadania. Internet: http://www.revistamuseu.eom.br/artigos. Acesso em 31812004, com adaptações).
178. (CESPE - Defensor Público - OPU/ 2004) O
emprego de vírgulas no lugar dos pontos imediatamente antes de "E" e "Seu", desde que feitos os devidos ajustes nas iniciais maiúsculas, manteria o texto
coerente e correto quanto ao emprego dos sinais de
pontuação.

{ ) Certo ( ) Errado

Errado- Esta alteração, ainda que com os ajustes necessários nas iniciais, não manteria a coerência
textual, uma vez que a clareza da ideia seria prejudicada pela extensão forçada dos períodos. Lembremos que a vírgula indica uma pausa pequena,

1

Atenção! Julgue a questão, com relação às
ideias do trecho e à correção gramatical.
[ ... ] Um pensamento artificia/ista (segundo o
qual é preciso tudo refazer pelo artifício humano) é
levado até um ponto em que o próprio pensamento
desaparece. [ ... ] (Adauto Novaes. A máquina do
homem e da ciência. In: O homem e a máquina ciclo de conferências, Rio e Brasília: Centro Cultural
Banco do Brasil, 21/3/2007, paginação irregular, com
adaptações).
179. {CESPE- Defensor Público- OPU/ 2001) Por
constituir uma explicação do termo anterior, a oração entre parênteses admite ter os parênteses substituídos por travessões ou por vírgulas.
( ) Certo ( ) Errado

Certo- Sim, uma das funções dos parênteses é a
de separar expressões ou frases explicativas, intercaladas. E, em alguns casos, como neste, por exemplo,
eles podem ser substituídos por vírgulas e travessões.

2.3.MPE
Texto para a questão.
O texto constitucional de 1824 estabeleceu os fundamentos da organização do Estado monárquico e da
nação durante o Império, mas, ao mesmo tempo, foi
alvo de variadas interpretações. Resultado das intensas lutas políticas que envolveram o movimento de
Independência dois anos antes, o documento provocou inúmeras reações - na imprensa e entre os políticos- pelos princípios ali adotados e por ter sido outorgado por D. Pedro I, o que lhe valeu a denominação de
Carta Constitucional, e não Constituição.
A Carta foi redigida por um pequeno grupo de
pessoas escolhidas a dedo por D. Pedro 1: políticos
de algumas das principais famílias de proprietários e
negociantes, que desde a época de D. João VI ocupavam lugares importantes na administração pública
e que tinham atuado na Assembfeia Constituinte. Na
visão de membros de agremiações republicanas formadas no Brasil a partir de 1B70, a Carta de 7B24 era
expressão do absolutismo de D. Pedro, manifestação
cabal de que a Independência não trouxera muddnças
substanciais nas relações de poder coloniais. Era um

Pontuação
sinal do passado, da permanência da dinastia dos Bra~
gança, das práticas despóticas herdadas da colonização portuguesa.(... )
Foi o pensador Benjamin Constant um dos que
mais discutiram o teoria de um uquarto poder" a ser
exercido pelo rei, que se colocaria acima de arranjos
político-partidários, definindo-se como esfera "neutra': Constant afirmava ainda que o Parlamento não
podia concentrar em suas mãos a soberania e o poder
decisórios, sob pena de substituir-se o despotismo
de um pelo de muitos. Ao mesmo tempo, criticava o
absolutismo monárquico, defendendo conquistas
da Revolução, como a garantia de direitos, especialmente as liberdades individuais. Buscando um meio-termo, defendia repartir a soberania do Estado entre
quatro poderes: o Legislativo, composto por uma
câmara eleita e outra vitalícia; o Judiciário, compo5to
por magistrados e juízes vitalícios; o Executivo, representado pelo governante, mas exercido por ministros
responsáveis perante a nação, e um quarto poder,
que preservava a majestade e a capacidade do rei de
governar.
A finalidade do quarto poder seria manter o
fun::ionamento dos demais, impedindo choques
de atribuições, bem como o comprometimento da
atuação do governo e do Estado em razão de conflitos de autoridade. Seria uma espécie de guardião
dos interesses nacionais e dos cidadãos, agindo em
todas as ocasiões em que ministros, parlamentares e juízes ultrapassassem seus respectivos campos de ação. Colocando o governante na condição
de representante perpétuo do povo, Constant julgava-o capaz de atuar como poder "conservador; pois
deveria garantir o curso da administração e das pofíticas públicas, e como umoderador: já que seria um
freio a controlar os limites dos out.ros poderes. Mas
havia uma condição essencial: Constant alertava
para a diferença e a separação que deveriam existir entre o poder "neutro" ou urea/H e o poder executivo ou ministerial. Ainda que os ministros fossem
nomeados pelo rei, náo deveria haver sobreposição ou ingerência de uma esfera de poder na outra.
Somente assim o rei poderia agir como força reguladora e preservadora do equilíbrio pofftico sem ser
agente de violência.(... )
Adaptado de: OLIVEIRA, C H. de S. Confronto de
poderes. Disponível em: <http://www.revistadehistoria.eom.br/secao/artigos-revista/confronto-de-poderes>. Acesso em: 08 de julho de 2014.
180. (MPE-MS- Promotor de Justiça- MS/2014)
Considere a seguintes afirmações sobre o emprego
de sinal de pontuação no trecho.

1-

Os dois-pontos do segundo parágrafo introduzem. uma síntese do que se afirmou na oração
anterior.
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!l- Os dois-pontos no terceiro parágrafo introduzem uma enumeração que exemplifica o que é
entendido por quatro poderes.

lll- Os dois-pontos no último parágrafo introduzem
uma oração apositiva.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas ll.
(C) Apenas UI.

(D) Apenas He 111.
(E} 1,11 elll.

Alternativa correta: letra "d"

l.

Errado: Citam as pessoas escolhidas por D. Pedro
para redigir a Carta. Eliminadas A e E.

11.

Corretíssimo: o Legislativo, composto por
uma câmara eleita e outra vitalícia; o Judiciário,
composto por magistrados e juízes vitalícios; o
Executivo, representado pelo governante, mas
exercido por ministros responsáveis perante
a nação, e um quarto poder, que preservava a
majestade e a capacidade do rei de governar. Eliminada C.

111. Certo: explica qual é a condição essencial. Eliminada B.
181. (MPE-MS - Promotor de Justiça - MS/2014)
Considere o enunciado abaixo, adaptado do texto, e
as três propostas para completá-lo.

No enunciado O quarto poder, que preserva as
condições de governabilidade do monarca, foi introduzido na Carta Constitucional de 1824, a supressão das
vírgulas
1- destacaria que o quarto poder é um tipo de
poder que surgiu com a Carta Constitucional
de 1824, o qual assegura que apenas o rei pode
governar.
2-

negaria a ideia de totalidade veiculada pelo artigo
definido presente no segmento do monarca.

3- acarretaria que apenas o quarto poder mencionado no enunciado preserva as condições de
governabi!idade do monarca.
Quais propostas estão corretas?
(A) Apenas 1.
(B) Apenas 2.
{C) Apenas 3.

(0) Apenas 1 e 2.
(E) Apenas 2 e 3.
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Alternativa correta: letra "c"
O Nota da autora: Questão de pontuação e

período composto (orações subordinadas adjetivas).
1. Errado: a oração adjetiva passaria de explicativa
para restritiva, isto é, deixaria de generalizar para

Certo - o travessão pode ser usado para substituir o uso de parênteses, vírgulas e dois-pontos, em
alguns casos, a fim de destacar algum elemento no
interior da frase, servindo muitas vezes para realçá-lo.

restringir. Eliminadas A e D.
2. Errado: Em hipótese alguma. Eliminadas B e E.

3. Certo. Exatamente isso, como comentado no
item 1.
182. {MPE- MS- Promotor de Justiça- MS/2013)
Aponte a oração em que o emprego da vírgula está

incorreto:

184. (MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2013)
As vírgulas no período "caberá ao médico assistente,
como profissional que acompanha o doente, elaborar
relatórios e atestados de acordo com os parâmetros
estabelecidos pelo referido órgão», poderão ser substituídas por travessões, sem que haja transgressões
às recomendações do nível formal da língua escrita.
(Extraído da Revista Visão Jurídica, número 82, p. 30).

(A) Estudou muito, Jogo tinha de ser aprovado.

( ) Certo ( ) Errado

(B) Eu fui de ônibus, ela de avião.
(C) Comunicamos ao prezadíssimo amigo, que esta-

remos ao seu inteiro dispor.
(D} Da Vind, espírito enciclopédico, foi a alma da

Renascença.

Certo- o travessão, assim como a vírgula, pode
ser usado para separar expressões ou fràses explica~
tivas, intercaladas na oração.

(E) Você que possui muitos saberes, Paulo, diga o

185. (MPE- SC- Promotor de Justiça - SC/2012)

que fazer agora!

Vírgula pode ser uma pausa... ou não: Não, espere.

I Não espere.
Alternativa "c": correta - não se separa por
vírgula o verbo (comunicamos) de seu objeto direto
(que estaremos ao seu inteiro dispor).
Alternativa "a" - usa~se vírgula para separar,
como neste caso, uma oração coordenada conclusiva.
Além desta, a vírgula também separa as coordenadas
adversativas, explicativas e algumas alternativas.
Alternativa "b" - usa-se vírgula para indicar a
elipse de um termo.
Alternativa "d"- um aposto (espírito enciclopédico) deve vir entre vírgulas ou travessões.
Alternativa "e" - usa-se vírgula para destacar
elementos intercalados, como um vocativo (aquele
que indica e nomeia o interlocutor a que se está dirigindo a palavra). Exemplo:
Atenção! Com relação aos aspectos linguísticos
do texto abaixo, analise a questão.
[. .. ] Depois de alguns meses - quem sabe, anos
-de obras, seu lugar está pronto, tinindo de novo, .
(Superfnteressant~ mar./2013, Edição 316, p. 24).

183. (MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2013)
Em " - quem sabe, anos - " os travessões foram
empregados para substituir o emprego de vírgulas e
indicar uma pausa enfática.

( ) Certo ( ) Errado

Ela pode sumir com seu dinheiro: 23,412,34.
Pode ser autoritária: Aceito, obrigado. I Aceito obrigado.
Pode criar heróis: Isso só, ele resolve.l/sso só ele
resolve.
E vilões: Esse, juiz, é corrupto. I Esse juiz é corrupto.
Ela pode ser o solução: Vamos perder, nada foi
resolvido./ Vamos perder nada, foi resolvido.
A vírgula muda uma opinião: Não queremos saber.

I Não, queremos saber.
A vtrgufa pode ser ofensiva: Não quero comprar seu
porco. I Não quero comprar, seu porco.
Uma vírgula muda tudo.
(ABI: 100 anos lutando paro que ninguém mude
uma vfrgula da sua informação. Campanha dos 100
anos da AB/- Associação Brasileira de Imprensa)

Dentre os sinais de pontuação, destaca-se a vír·
gula, pois tem várias funções. Dada a sua importância, analise as frases:
L Muito se fala sobre este problema, mas, na reali~
dade, acho eu, pouco se tem feito para encontrar
a solução.
11. Muito se fala sobre este problema, mas na realidade acho eu, pouco se tem feito, para encontrar
a solução.

Pontuação
li!. Muito se fala sobre este problema, mas acho que,

na realidade pouco se tem feito, para encontrar a
solução.
IV}

Na realidade, muito se fala sobre este problema,
mas pouco se tem feito para encontrar a solução,
acho eu.

V}

Muito se fala, sobre este problema, mas na realidade acho eu, pouco se tem feito, para encontrar
a solução.

{A) Apenas as assertivas], ll e IV estão corretas.
{B) Apenas as assertivas 11 e V estão corretas.

Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
Apenas a assertiva I está correta.
(E) Todas as assertivas estão corretas.
(C)

ou>

afirmações acerca do emprego de sinais de pontuação no texto, coP.forme estejam ou não corretas.
( ) As vírgulas (trecho 1) assinalam a intercalação de
um segmento com função explicativa.
( ) Os dois-pontos (trechos 2 e 3) poderiam sersubstituidos por virgula, sem prejuízo da correção ou
do sionificado
do texto.
.,
( ) Os tr~vessões (trecho 4) poderiam ser substituídos por vírgulas, sem prejuízo da correçáo e do
significado do texto.
( ) A vírgula (trecho 4) assinala a separação de ora-

ções coordenadas.

(0)

A sequência correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é
(A) V-F-V-F

Alternativa "c": correta

(8) V-V-V-E

I e IV- em ambas, a pontuação está corretamente

(C) F-V-F-V.

empregada, uma vez que isolou o autor da opinião
"acho eu", o adjunto adverbial de modo ana verdade"
e usou a vírgula para separar a conjunção adversativa
"masa.

(D) F-F-V-F.
(E) F-F-F-V.

Alternativas "a", "b", "d" e "e":

11, 111 e V- "acho eu" deve vir entre vfrgulas para
isolar o autor da opinião I não se separa com vírgula
o adjunto adverbial de finalidade (para encontrar
a solução), não se separa com vírgula uma oração
subordina substantiva.

Com relação aos aspectos linguísticos
dos trechos abaixo, analise a questão.

Alternativa "b": correta

V.

sim, trata-se de aposto explicativo que deve ser
isolado por vírgulas.

V.

sim, neste caso, os dois-pontos e a vírgula têm a
mesma funçáo.

V. sim, um segmento com funçáo explicativa pode
ser isolado por dupla vírgula ou duplo travessão.
F.

Trecho 1: aArmatya Sen, Nobel de Economia
em 1998, não é apenas um pensador singular que ... "
Trecho 2: ~ .. para a transformação e expansão
das fronteiras de disciplinas supostamente estanques:
economia e ... "
Trecho 3: ': .. com base nos 'princípios de justiça':
aqueles escolhidos em uma situação contratual original..."
Trecho 4: ': .. é que esses princípios não servem
para fazer comparações entre situações específicas aque{as que realmente precisamos enfrentar e ponderar- e situações alternativas, entre as quais precisamos decidir racionalmente o que é mais justo buscar realizar."
(Adaptado de: Donxnelli-Mendes, R. Zero Hora, 3
de março de 2012, p. 4-5.

186. {MPE- RS- Promotor de Justiça- RS/2012)

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes

não orações coordenadas (independentes sintaticamente entre si).
Alternativa "a", "c", "d" e "e" - eliminadas

diante das explicações na alternativa "b"
187. (MPE- MS- Promotor de Justiça- MS/2011}

Assinale a alternativa em que há erro no emprego
da vírgula:
(A) Na próxima semana, vou passar no escritório
para assinar os documentos;
(B) À tarde, iniciarei os testes de aptidão física;
(C) O gerente d.o banco atendeu às reivindicações, e

os clientes se acalmaram na fila;
(D) O piloto informou os passageiros da turbulência
e a aeromoça, esqueceu-se de adotar as providências necessárias;
(E) No horário programado, a cornissão de organizadores e os palestrantes do I Ciclo de Palestras
sobre Direitos Humanos vão estar presentes.

\

-
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Alternativa ''d": correta~ não se deve separar
por vírgula o sujeito (aeromoça) do verbo (esqueceu-se).
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)-

Não se pode intercalar o trecho (para benefício
próprio/ sem nada produzir)

)-

Não se usa ponto e vírgula para separar termos
de uma mesma função sintática (os que Vegetam ... ). O correto aí seria a vírgula.

Alternativa "a", "b" e "e"- usa-se vírgula para
separar adjunto adverbial, nestes casos, de tempo.

...

N~o

Alternativa "c" - embora a conjunção "e" seja
aditiva, usa-se a vírgula antes de sua ocorrência,

se usa vírgula antes do pronome relativo
~que~ uma vez que ele retoma o termo antecedente {células cancerosas)

quando as orações coordenadas possuírem sujeitos

Alternativa "b"

diferentes. Neste caso:

Não se separa o predicativo do sujeito do próprio
sujeito

O gerente é sujeito de "atendeu", e os clientes
sujeito de "se acalmaram"

Não se separa, por ponto, termos de uma mesma
função sintática (sujeito)

188. (MPE- PB- Promotor de Justiça- PB/2011)

Não se usa ponto e vírgula para separar termos
de uma mesma função sintática (sujeito)

Considerando o discurso abaixo, assinale a alternativa em que há emprego correto da pontuação:
Sáo parasitos os que exploram o sociedade para
benefício próprio os que vivem à custa do estado sem

nada produzir os que vegetam em lastimosa ociosidade tais indivíduos são como células cancerosas que
roubam a vitalidade do organismo social. (Por Santo
Agostinho, com adaptações).
(A} "São parasitos os que exploram a sociedade,

para benefício próprio, os que vivem à custa do
Estado, sem nada produzir; os que vegetam em
lastimosa ociosidade. Tais indivíduos são como
células cancerosas, que roubam a vitalidade do
organismo social".

.,

Alternativa "c"
.,

Não se pode intercalar o trecho (para benefício
próprio)

.,

Não se usa ponto e virgu!a para separar termos
de uma mesma função sintática (os que vegetam ... ). O correto aí seria a vírgula.

)-

Não se separa, por vírgulas, o substantivo do
adjetivo (células cancerosas)

(8) "São parasitos, os que exploram a sociedade

Trecho para responder a próxima questão.

para benefício próprio. Os que vivem à custa do
Estado sem nada produzir; os que vegetam em
lastimosa ociosidade. Tais indivíduos, são como
células cancerosas que roubam a vitalidade do
organismo social".

Correto, pois entendo que a ortotanásia não se
confunde com a eutanásia passiva, esta, sim, criminalizado pelo art.121, § 1", do Código Penal. [... ] Entretanto, há uma diferença fundamental que faz com que
recebam tratamentos jurídicos distinws. No eutanásia
passiva, será esta conduta negativa a causa do resultado morte, enquanto que[.. .] Náo hó, assim, o dever
de agir do médico porque, apesar do seu dever.

(C) "São parasitos os que exploram a sociedade,

para benefício próprio, os que vivem à custa do
Estado sem nada produzir; os que vegetam em
lastimosa ociosidade. Tais indivíduos são como
células, cancerosas, que roubam a vitalidade do
organismo social.
(D) "São parasitos os que exploram a sociedade

I

I

I
I

para benefício próprio, os que vivem à custa do
Estado sem nada produzir, os que vegetam em
lastimosa ociosidade. Tais indivíduos são como
células cancerosas que roubam a vitalidade do
organismo social".

189. (MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2011}
Analise as proposições abaixo: (trechos extraídos da
Entrevista de Luciano Fincatti Santoro à Revista Visão
Jurídica, n° 64, p.lO)
!.

Alternativa "a"

A supressão da vírgula logo após a palavra

"Cor~

reto" prejudicaria a correção gramatical do texto.

ll.
Alternativa "d":correta- a vírgula é usada para
separar termos de uma mesma função sintática que,
neste caso, são classificados como usujeito" da oração.

Não se separa por vírgula o sujeito (tais indivíduos) do verbo (são)

Alterando-se a frase" ... com que recebam tratamentos jurídicos distintos" para "com que recebam tratamentos jurídicos e atenção distinta", ela
estaria ainda de acordo com as orientações da
escrita forma!.

111. Na expressão "do resultado morte", a palavra

destacada pod;-;er substituída por ~ sem

.
r
•

.

Pontuação
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que isto cause prejuízo ao sentido origina! do
texto e à correção gramatical.
IV. Se a palavra "porque" for substituída por~
mantém-se o sentido apresentado no texto e a
coerência textual.

v.

desenvolvimento econômico a qualquer
preço, colocando em risco as riquezas naturais,
é um processo de produção insustentável.

v.

No tribunal local, foi dado provimento à apelação interposta pelo ofendido, ficando o condomínio obrigado a pagar 70 salários mínimos de
indenização por sua responsabilidade na falha
na prestação do serviço de segurança contratado pelo condomínio.

Na palavra ''Código" mantém-se o acento gráfico mesmo seguindo os novos parâmetros da
reforma ortográfica.

(AI Apenas as assertivas li e IV estão -corretas.
(BI Apenas as assertivas UI e V estão corretas.
(C) Apenas as assertivas I, 11, IV e V estão corretas.

(DI Apenas as assertivas I, 11, 111 e V estão corretas
(E) Todas as assertivas estão corretas.

(A) Apenas as assertivas 11, li I e V estão corretas.
(B) Apenas as assertivas I, I! e IV estão corretas.
(C) Apenas as assertivas

(E) Todas as assertivas estão corretas.

Alternativa "c": correta.

entre o advérbio de modo "correto" e a conjunção "pois! deve haver a vírgula para que a função
da conjunção seja explicativa como pede a oração.
tratamentos jurídicos distintos I tratamento jurídico e atenção distinta (neste caso, o adjetivo "distínta" refere-se apenas ao substantivo "atenção")

IV. porque= pois (ambas são conjunções explicati-

vas)
V.

todas as paroxítonas continuam acentuadas,
segundo o Novo Acordo Ortográfico.

Alternativas "a", "b", ""d" e ""e": !!I
resultado e, não causa pelo resultado.

t, !11, IV e V estão corretas.

(0) Apenas as assertivas ll, 111, IV e V estão corretas.

Alternativa "c": correta.

11.

o

IV.

~

causa do

190. {MPE ~ SC ~ Promotor de Justiça~ SC/2011)
Quanto à pontuação das assertivas abaixo:
É consenso entre especialistas que a legislação
ambiental brasileira é uma das mais modernas
do mundo; é preciso ter muito cuidado, porém,
quando se faz uma legislação em nível nacional
que contempla, por exemplo, os problemas de
queimada e desmatamento na Amazônia, ou o
recuo de construções no Mato Grosso, e se traz
essa realidade para uma cidade como Blumenau
(SC), que está no meio de um vale.

1!. Assim sendo, ele solicita esclarecimentos à luz
do disposto no art. 27, parágrafo único e art. 26,
inciso 11!, m, ambos do RICMSISC quanto à alíquota correta a ser aplicável nas vendas internas e interestaduais para empresas de construção civil.
11!. Tudo depende da demanda e da ação que for
movida, diz Pinheiro, salientando que o custo
é alto.

I.

para separar orações coordenadas não unidas
por conjunção, que guardem relação entre si usa-se o ponto e vírgula ("... modernas do mundo; é
preciso ter muito cuidado ... ") I vírgulas isolando
uma conjunção adversativa(, porém,) e a expressão (, por exemplo,)

111. uso correto de dupla vírgula para isoiQr
da fala.

o Qutor

IV. uso correto das vírgulas para isolar uma expres-

são explicativa.

V. locução adverbial de lugar (no tribunal local)
devidamente isolada pela primeira vírgula.
Quanto à segunda, marca uma correta pausa de
voz num longo período.
Alternativas "a", "b", "d" e "e": 11 ~ao invés do
conectivo "e" usado em "parágrafo único e art. 26," o
correto seria uma vírgula.

2.4.UFMT
191. (UFMT ~Promotor de Justiça- MT/2012} Orações ou termos coordenados assindéticos devem ser
separados por vírgula. Assinale o trecho em que as
vírgulas NÃO exemplificam essa regra.
(A) Na Constituição está dito que os atos de improbidade importarão em perda da função pública,
indisponibilidade de bens, suspensão dos direitos politicos, ressarcimento ao Erário.
(B) Hoje, o Poder Executivo e o Poder Legislativo são
mais atraentes, oferecem melhores condições
financeiras que o Judiciário.
(C)

Tal como a Polícia Federa[, o Ministério Público,
se começar a agir voluntaristicamente, vai se ver
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obrigado a recuar diante da reação da imprensa
e da sociedade.
(O) O Judiciário é o poder que mais resiste ao canto
da sereia da prepotênda, da demagogia, do enriquecimento fácil.
{E) É um julgamento incomum pelas circunstâncias

em que o Ministério Público diz que os crimes
ocorreram, pelo número de protagonistas, pela
quantidade de imputações.

Alternativa "c": correta.
Alternativa "a"- termos coordenados assindéticos devem ser separados por vírgulas: g "... perdada
função pública, indisponibilidade de bens, suspensão
dos direitos políticos, ressarcimento ao Erário."
Alternativa "b" - oração coordenada assindética {sem conjunção). Se houvesse a conjunção "e"
após a palavra "atraentes", a vírgula não seria necessária g '""... o Poder Executivo e o Poder Legislativo são
mais atraentes, oferecem melhores condições ... "
Alternativa "d" - termos coordenados assindéticos devem ser separados por vírgulas g "..
da prepotência, da demagogia, do enriquecimento
fácil."
Alternativa "e"- termos coordenados assindéticos devem ser separados por vírgulas g ·~ .. pelo número
de protagonistas, pela quantidade de imputações.''
192. {Procurador do Município - Prefeitura de
Cuiabá - MT/2007 - UFMT) Assinale a alternativa
em que a vírgula separa aposto, tal como em: Diz
aqui numa revista científica que o doutor indiano
Devendra Sinhg, da Universidade do Texas, chefiando ..
{A) Isto sem dúvida abre horizontes quiçá radiosos
para muitos de nós, homens e mulheres, hoje
escravizados pelo pensamento único imposto
por estetas de meia-tigela.

Alternativa "a": correta - A vírgula está separando {isolando) o aposto de nós: homens e mulheres.
Alternativa "b" -As vírgulas separam oração
coordenada explicativa {pois faz parte da figura
feminina) e termos coordenados.
Alternativa "c" -As vírgulas separam intercalações. Leia o que está em negrito: Sou provocado
a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por
causa das notícias, cada vez mais frequentes, de
moças que, na busca de atingir o padrão de beleza
vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e
morrem.
Alternativa "d" -A vírgula isola, aí, o vocativo
sim senhor.
Alternativa "e" -As vírgulas isolam o termo de
inclusão mais ainda que intensifica a afirmativa da
ideia proposta. Na terceira ocorrência, separa oração
coordenada adversativa.

2.5. CONSULPLAN
193. {Consulplan - Analista Judiciário - Área
Judiciária- TRE- MG/2013) Sobre o uso das vírgulas no trecho "A democracia, regime em que a maioria escolhe os governantes, é também o regime da
igualdade, ...", é correto afirmar, mantendo-se a correção de acordo com a norma culta, que a
(A) substituição da vírgula após "governantes" pelo
ponto preserva o valor semântico e a coerência
do período.
(B) inserção do sinal de dois pontos após o termo
"democracia" permite a retirada das vírgulas de
todo o período.
(C)

retirada da explicação "regime em que a maioria
escolhe os governantes" permite a manutenção
da vírgula após o termo "democracia".

(8) A maioria concordaria em que mulher tem que

{0) retirada das vírgulas manteria a coerência tex-

ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e até constituinte do doce mistério das
mulheres.

tual, enfatizando a explicação "regime em que a
maioria escolhe os governantes".

(C) Sou provocado a aventurar-me em terreno tão

resvaJadiço por causa das notícias, cada vez mais
frequentes, de moças que, na busca de atingir o
padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem.
{0} E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no
modelo violão.
{E) E. mais ainda, não se trataria de algo arbitrário
na evolução da espécie, mas relacionado com a
saúde.

{E) substituição pelo duplo travessão manteria

a coerência textual delimitando a explicação
"regime em que a maioria escolhe os governantes".

Alternativa correta: letra "e" - Duas vírgulas,
quando intercalam - aqui, um aposto explicativo -,
equivalem a dois travessões e parênteses.
Alternativa "a"- Se as vírgulas intercalam, não
pode{m) ser substituída(s} por ponto finaL Oração

Pontuação
principal: A democracia é também o regime da
igualdade.

Alternativa "b"- separaria o sujeito do verbo (é)
e tornaria a oração incorreta.
Alternativa "c"- Ao retirar o aposto explicativo,
as vírgulas devem ser também retiradas.
Alternativa "d"- Por se tratar de aposto explica~
tivo, as vírgulas são obrigatórias.
194. (Consulplan - Estágio de Direito - TRT
13/2012) Quanto à pontuação empregada no trecho
"O trabalho, por meio da ação do reconhecimento,
constitui uma segunda chance para edificar e desenvolver nossa identidade e adquirir assim uma melhor
resistência psíquica em face dos desafios da vida.",
assinale a afirmativa correta.
A}
As vírgulas foram utilizadas para separar
termos deslocados, demonstrando uma quebra da
sequência sintática.
8}
A vírgula após "trabalho" poderia ser eliminada sem que houvesse prejuízo quanto à estrutura
linguistica do período.
C)
Ao iniciar o período com a expressão "por
meio da ação do reconhecimento", as vírgulas são
elíminadas.
D)
O uso da vírgula após "trabalho" tem por
objetivo destacar o tema sobre o qual os argumentos
do texto são construidos.
E)
O uso das vírgulas indica a separação de
uma expressão que retifica o fato mencionado anteriormente.

Alternativa correta: letra "a"- Exatamente.
lendo apenas os ter_mos em negrito, percebe-se
que há sequéncia sintática e lógica: O trabalho,
por meio da ação do reconhecimento, constitui
uma segunda chance para edificar e desenvolver nossa identidade e adquirir assim uma
melhor resistência psíquica em face dos desafios da vida. Se o adjunto adverbial estivesse no
final do período, não haveria necessidade da inserção de vírgula.

Alternativa "b"- As duas vírgulas intercalam o
adjunto àdverbial e são obrigatórias juntas.
Alternativa "c" - Indicaria inversão {a oração
não se iniciaria com o sujeito) e a vírgula seria obrigatória.
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195. {CONSULPLAN -Analista Judiciário- Área
Judiciária- TSE/2012)

(... )Se a concjuta de praxe seria não apenas aceitar,
mas exigir dinheiro em troca de uma ação qualquer na
contramão do dever, é porque no sistema da corrupção
o valor da honestidade, que garantiria ao sujeito a sua
autonomia, foi sL1?stituído pelo vantagem do dinheiro.
(.. .)

I

Assinale a alternativa que apresente pontuação
para o trecho anterior igualmente correta.
(A} Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar - mas exigir dinheiro em troca de uma
ação qualquer na contramão do dever, é porque - no sistema da corrupção - , o valor da
honestidade, que garantiria ao sujeito a sua
autonomia, foi substitufdo pela vantagem do
dinheiro.
(B) Se a conduta de praxe seria não, apenas, aceitar, mas exigir dinheiro, em troca de uma ação
qualquer na contramão do dever, é porque no
sistema da corrupção, o valor da honestidade,
que garantiria - ao sujeito - a sua autonomia,
foi substituído pela vantagem do dinheiro.
(C) Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar, mas exigir dinheiro em troca de uma ação
qualquer na contramão do dever, é porque, no
sistema da corrupção, o valor da honestidade
-que garantiria ao sujeito a sua autonomia -,
foi substituído pela vantagem do dinheiro.
(0) Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar - mas exigir dinheiro em troca de uma
ação qualquer na contramão do dever - , é
porque, no sistema da corrupção, o valor da
honestidade - que garantiria ao sujeito a sua
autonomia- foi substituído pela vantagem do
dinheiro.

O Nota da autora: em questões assim, com
períodos iguais, analise por partes para facilitar.
Alternativa "d": correta - A vírgula após o
segundo travessão indica inversão da oração
subordinada adverbial condicional; os travessões
intercalam a oração coordenada adversativa. Os
últimos separam oração subordinada adjetiva
explicativa.
Alternativa "a" - Colocação errada de travessões.

Alternativa "d"- Não destaca, apenas intercala
a locução adverbial- ou adjunto adverbial.

Alternativa "b"- Emprego excessivo de vírgulas
e uso errado de travessão.

Alternativa "e" - Não retifica, não existe correção, apenas indica uma circunstância.

errado.

Alternativa "c"- Travessões colocados em lugar

810

•·

Re1risaço'' -língua Portuguesa • Duda Nogueira

2.6.FGV

(B) "Quando um quer, dois brigam";

196. (FGV- Analista Portuário- CODEBA/2016)
Fantasma: o sinal exterior e visível de um medo interior.

(C) "Para compreender a situ.:>ção do Brasil, já ninguém discorda, é necessário um certo distanciamento. Que começa abrindo uma conta numerada na Suíça";

Nessa frase ocorre o emprego de dois pontos (:)
com a seguinte finalidade:
(A) ·mdicar o significado de um termo anterior.

(O) "Pouco a çouco o carnaval se transfere para Brasília. Brasíiia já tem, pelo menos, o maior bloco
de sujos";
{E) "Mal comparando, Platão era o Pelé da Filosofia".

,.

{B) preceder uma enumeração de termos.
(C) marcar uma citação.

(0) introduzir uma síntese do que foi enunciado.
(E) separar o vocativo.

Alternativa correta: letra "a"- Explica o que é
o "fantasma".
DICA- Os dois-pontos são usados: antes do dis-

Alternativa correta: letra "a" - Oração subordinada adverbial intercalada. leia o que está em
negrito para entender melhor: O difícil (sujeito),
quando forem comuns as viagens interplanetárias,
será (verbo) a gente descobrir o planeta em que
foram parar as bagagens.
Alternativa "b"- Sujeitos sem pontuação: "um"
e "dois".

curso direto; antes de uma enumeração; antes de
uma citação; antes de um esclarecimento, explica-

Alternativa "c" - Sujeitos: "ninguém" e "um
certo distanciamento".

ção, resumo, causa ou consequência; após pai.:3Vras
que indicam exemplos, observações, notas, informações importantes; antes de orações a positivas; após
o vocativo inicial de cartas e comunicações, sendo,
contudo, mais usualmente utilizada a vírgula.

!ia".

Alternativa "b"- Não há enumeração. Exemplo
a seguir para evitar dúvidas.

198. (FGV- 2014)

Para a consecução dos nossos objetivos, devemos observar os seguintes passos:

Assinale a alternativa em que se deixou de
empregar uma vírgula, contrariando as regras de
pontuação.

a) fixação dos honorários advocatícios;

b) dispensa de pagamento prévio dos atos processuais;
c) diferença de prazo para recorrer e para responder;
d) exigência de prévia audiência do representante das partes.

Alternativa "c"- Não há menção de uma informação extraída de outra fonte.

Alternativa "d"- Sujeitos: "o carnaval" e "BrasíAlternativa "e"- Sujeito: "Platão".

(A) "Quando surgiu e se popularizou o automóvel

anunciou-se uma utopia posslvel':

carros ofereceriam transporte rápido e lazer inédito em estradas magnetizadas para guiá-/os mesmo sem motorista".

{8) ''No futuro previsto os

(C) "Isso se os carros não voassem, ou se não houvesse

um helicóptero em cada garagem".
(0) "Nada disso aconteceu".

(E) "Foi outra utopia que pifou".

Alternativa "d"- Pelo contrário. Ocorre explicação do vocábulo mencionado.

Alternativa "e"- Não está se dirigindo ao fantasma.

Não se usa vírgula entre sujeito e verbo (sujeito e
predicado) e entre verbo e complemento.

GABARITO: A
197. (FGV ~ IBGE-Tecnologista-Economia/2016) A
frase abaixo, de Mi!!ôr Fernandes, que exemplificao
emprego da vírgula por inserção de um segmento
entre sujeito e verbo é:
(A} ~o difícil, quando forem comuns as viagens interplanetárias, será a gente descobrir o planeta em
que foram parar as bagagens";

Ocorre inversão, ou seja, a oraçáo não se inicia
com o sujeito e por isso a vírgula é obrigatória.

É necessário marcar a inversão da oração adver~
bial temporal: "Quando surgiu e se popularizou o
automóvel, anunciou-se uma utopia possível".

DICA:
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Pontuação

Inversão de locução adverbial longa ou oração adverbial= vírgula obrigatória

Inversão de advérbio até três palavras "" vírgula facultativa
DICA~

A vírgula é opcional depois de adjunto adverbial deslocado que tenha até três palavras. Use
a vírgula para destacar a informação do adjunto
adverbial:
Hoje, todos os envolvidos na criação e os que
nele trabalharam e trabalham têm motivo de
sobra para comemorar~ disse o senador.
Hoje todos os envolvidos na criação e os que
nele trabalharam e trabalham têm motivo de
sobra para comemorar- disse o senador.
No país, foram eleitos 77 prefeitos e 1.204 vereadores filiados ao partido, o que representa
crescimento de 42,9% e de 54,4% com relação
a 2008, respectivamente.

I
I

I

Alternativa "e" - uFoi outra utopia que pifou". "'
Não se usa vírgula em oração subordinada adjetiva (que: pronome relativo) restritiva.
199. (FGV) Quanto ao emprego dos sinais de pontuação, assinale a frase incorreta.

(A) Embora seja difícil aceitar uma derrota, o conceito de democracia implica reconhecer que o
desejo da maioria deve ser respeitado.
{B)

t preciso não esquecer um fato: a justiça social
deve ser perseguida, apesar de existir desigualdade de forças políticas e econômicas entre os
atores sociais.

{C) Propomo-nos, apesar da paixão envolvida no

assunto, a trazer ao foco do debate o tema da
ética, que é e será sempre o centro de nossas
preocupações.
(D) O jeitinho e a cordialidade, traços definidores do
caráter brasileiro, segundo alguns, precisam ser
redefinidos à luz do processo histórico que constituiu a brasilidade.

Na terça-feira, a comissão temporária que examina a modernização do Código de Defesa do
Consumidor {CDC) debateu a necessidade de
regras para publicidade infantil.

{E) Mais complexas ainda, são as reflexões acerca
das relações sociais baseadas na trocas de favores: sejam eles legalmente concebidos ou desviantes da norma geral.

No mês passado, os governos do Brasil, África
do Sul, In dia e China, grupo chêlmado de Basic,
finalizaram declaração conjunta sobre as medidas d€ redução de emissões de gases de efeito
estufa.

Na reunião de ontem, aCRE aprovou a indicação de Affonso Emílio de Alencastro Massot
para o cargo de embaixador no Líbano e a de
Arnaldo Caiche D'Oiiveira, que já responde pelo
Benin, para exercer cumulativamente o cargo
de embaixador no Níger.*
*Fonte: http://www12.senado.qov.br/manualdecomunicacao/redacao-e-estilo/estilo/adverbio-deslocado

Alternativa "b" - "No futuro previsto os carros ofereceriam transporte rápido e lazer inédito em
estradas magnetizadas para guiá-los mesmo sem
motorista". ""'Deslocamento (inversão) de adjunto
adverbial de tempo com três palavras.
Alternativa "c" - "Isso se os carros não voassem,

I

+verbo.

No país foram eleitos 77 prefeitos e 1.204 vereadores filiados ao partido, o que representa
crescimento de 42,9% e de 54,4% com relação
a 2008, respectivamente.

Use sempre a vírgula para separar o adjunto
adverbial longo que estiver deslocado.

I

Alternativa "d"- "Nada disso aconteceu".= Não
se usa vírgula em orações na ordem direta: sujeito

ou se não houvesse um helicóptero em cada garagem".

=A vírgula separa oração alternativa.

Resposta correta: (E)
Mais complexas, ainda, são as reflexões acerca
das relações sociais baseadas nas trocas de favores. Sejam eles legalmente concebidos ou desviantes da norma geral.

Alternativa "a"- A vírgula separa inversão da
oração subordinada adverbial concessiva.
Alternativa "b"- Os dois pontos explicam o fato.
Alternativa "c" - Intercalação: Propomo~nos,
apesar da paixão envolvida no assunto, a trazer ao
foco do debate o tema; a última vírgula separa oração
adjetiva (pronome relativo) explicativa {generaliza).
Alternativa "d"- Intercalações: O jeitinho e a
cordialidade, traços definidores do caráter brasileiro,
segundo alguns, precisam ser redefinidos à luz do
processo histórico que constituiu a brasilidade.
.,_Dica:
Oração subordinada adjetiva explicativa: com
pontuação (generaliza: todos).
Oração subordinada adjetiva restritiva: sem pontuação (especifica: apenas).
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200. {Delegado de Polícia - AP/ 2010 - FGV)
Quanto ao emprego dos sinais de pontuação, assi-

nale a frase incorreta.
(A) Embora seja difícil aceitar uma derrota, o conceito de democracia implica reconhecer que o

desejo da maioria deve ser respeitado.

REFUNDAR AS POLICIAS
No Rio de Janeiro ninguém está satisfeito com as
polícias, tanto Civil quanto Militar. Nem a sociedade,
nem os próprios oficiais. Porém, as forças fluminenses não são as únicas em estado adiantado de degradação: suas deficiências apenas se tomaram mais
visfvefs.

(B) É preciso não esquecer um fato: a justiça social

deve ser perseguida, apesar de existir desigualdade de forças políticas e econômicas entre os

atores sociais.
(C) Propomo-nos, apesar da paixão envolvida no

assunto, a trazer ao foco do debate o tema da
ética, que é e será sempre o centro de nossas
preocupações.
(O) O jeitinho e a cordialidade, traços definidores do

caráter brasileiro, segundo alguns, precisam ser
redefinidos à luz do processo histórico que constituiu a brasilidade.
{E) Mais complexas ainda, são as reflexões acerca
das relações sociais baseadas na trocas de favo~
res: sejam eles legalmente concebidos ou desviantes da norma geral.

Alternativa "e'': correta - Mais complexas,
ainda, são as reflexões acerca das relações sociais
baseadas nas trocas de favores. Sejam eles legalmente concebidos ou desviantes da norma geraL

Alternativa "a" -A vírgula separa inversão da
oração subordinada adverbial concessiva.
Alternativa "b" -Os dois pontos explicam o
fato.

Alternativa "c" -Intercalação: Propomo-nos,
apesar da paixão envolvida no assunto, a trazer ao
foco do debate o tema; a última vírgula separa oração

Em quase todo o pafs as avaliações sobre essas
corporações são negativas. Os baixos salários são o
problema central e têm como consequéncia direta a
necessidade de "bicos" para completar o orçamento
familiar.(... )
Mas quando não se fiscaliza a segurança privada
para não atrapalhar o mal "benigno" ou a informalidade "bem intencionada" tampouco se vigia a ilicitude maligna. As milícias estão aí para não nos deJxar mentir. Eos turnos de trabalho irracionais? Quem
teria coragem de racionalizó-/os, se isso implica a
quebra da espinha dorsal do bico?
Nos últimos anos, sobretudo no Rio, a corrupção policial agravou-se. A arcaica política do "confronto" conferia ao policial a autoridade para matar
de forma arbitrária. E, ao mesmo tempo, lhe dava
tacitamente o poder para negociar a vida e a liberdade, instituindo uma moeda forte e atraente- e em
permanente inflação. Assim, o combate "fora-da-lei"
ao crime buscou liquidá-/o, utilizando-se de práticas como a execução de delinquentes. O resultado
foi desastroso e paradoxal: uma polícia envolvida
em dinâmicas criminosas e, portanto, impotente
diante do próprio crime. (....) (Luiz Eduardo Soares,
Le Monde Diplomatique, janeiro 2009)
201- (FGV- Oficial de Cartório- RJ/2009) As aspas
são empregadas em alguns casos no texto. Assinale
a alternativa em que as aspas são empregadas para
realçar termo ou expressão de gíria.

adjetiva (pronome relativo) explicativa {generaliza}.

Alternativa "d" -Intercalações: O jeitinho e a
cordialidade, traços definidores do caráter brasileiro, segundo alguns, precisam ser redefinidos à
luz do processo histórico que constituiu a brasilidade.
..... Dica:
1}

Oração subordinada adjetiva explicativa: com
pontuação {generaliza: todos}.

2)

Oração subordinada adjetiva restritiva: sem pontuação {especifica: apenas}.

Trecho para a próxima questão:
Texto 1:

(A} ... e têm como consequência direta a necessidade de "bicos"...
(6) ... para não atrapalhar o mal "benigno"...
(C) ... ou a informalidade "bem intencionada"...
{D) A arcaica política do "confronto"...
{E) ... o combate "fora-da-lei" ao crime ...

Alternativa "a": correta - As aspas estão destacando a gíria em "bicos"; a palavra bicos, do uso coloquial (gíria) está destacada pelas aspas porque difere
da linguagem formal do texto.
Alternativa "b"- Em o mal "benigno" há destaque para o sentido irônico da antítese.

Pontuação

Alternativa "c"- As aspas estão empregadas no

Sobre o mesmíssimo território instala-se uma
outra Amazônia, que quer e precisa ser de.çenvo/vida. Nela vivem mais de 20 milhões de brasileiros.
São pessoas com carteira de identidade, família
para alimentar, filhos na escola, televisão na sala e
uma vontade enorme de imitar em tudo o estilo de
vida de seus conterrâneos das grandes cidades do
Sul. Essa população, quase o dobro da existente na
cidade de São Paulo, vivi~ da destruição indiscriminada dos recursos natura;·s à sua volta. Árvores raras
e animais selvagens são diariamente mortos e trocados por bens de consumo imediato, principalmente
a fonte de energia mais barata disponíveL o óleo que
vem do Sul, de navio, e é usado para tocar o gerador
que alimenta o televisor. Nesse mundo, uma tartaruga vale dois capítulos da novela.

sentido irônico.

Alternativa "d"- Aspas no sentido de destacar
ironia.

Alternativa "e" - Sentido irônico realçando a
antltese fora da lei combater o crime.
202. (FGV - Oficial de Cartório - RJ/2009) "No
entanto, o tema central do encontro - o desmatamento de uma região que perde um Rio de Janeiro
por mês de floresta - foi o que menos parece ter
mobilizado os participantes". Assinale a alternativa
que apresenta o objetivo do emprego dos: travessões.
(A) Fazer uma enumeração.
{B} Esclarecer uma informação.

Nesse contexto, o grande desafio da atual geraÇão de brasileiros com algum poder nas mãos serd
encontrar um caminho para crescer preservando a
natureza. {0 desafio de crescer e preservar. In: Veja,
n. o 2.118, 24/6/2009, com adaptações).

{C) Retificar um dado anterior.
(O) Definir um vocábulo.

(E) Apresentar um argumento.

203. (Delegado de Polícia- PA/2009- MOVENS)
Alternativa "b": correta - Aposto explicativo:
esclarece a informação citada anteriormente.

Alternativa "a"- Não enumera.

Acerca da pontuação empregada no texto, assinale a
opção correta.
(A) No trecho "Para o Brasil, é mais do que isso,", as

vírgulas poderiam ser Substituídas por travessões, sem acarretar erro gramatical ou alteração

Alternativa "c"- Não corrige.

de sentido.

Alternat'iva "d"- Não define.
Alternativa "e"- Não há argumento.

2.7.MOVENS

(B) No trecho "Para início de conversa," estaria correto substituir a vírgula por dois-pontos.
(C} Em "Sem uma única chaminé de fábrica,", a vír-

gula poderia ser substituída por ponto e vírgula
sem acarretar erro gramaticaL

Atenção! O texto refere-se à questão se-guinte.
Conciliar desenvolvimento e conservação da
natureza é o dilema do mundo neste século. Paro o
Brasil, é mais do que isso, é uma equação com variáveis muito mais complexas do que a da média mundial. Para início de conversa, o pais abriga 60% da
Amazônia, a maior floresta tropical do planeta e
o maior repositório de espécies animais e vegetais ainda desconhecidas. Essa preciosidade biológica insubstituível tem sido queimada, para abrir
espaço para a pata do gado, como lenha para carvão sem valor algum. A incineração da floresta é
ainda mais perversa por jogar volumes gigantescos
de gases que aumentam o ritmo do temido aquecimento global. Sem uma única chaminé de fábrica,
só queimando seu tesouro vegeta~ a Amazónia brasileira coloca o Brasil na quarta posição na lista dos
maiores emissores de dióxido de carbono. Essa é a
Amazônia, ins6nia do mundo, que precisa ser conservada.

{D} As vírgulas que isolam o trecho "quase o dobro
da existente na cidade de São Paulo" poderiam
ser corretamente substituídas por parênteses.

Alternativa "d": correta- Quando a pontuação
separa aposto explicativo, podem ser usados, juntos,
os travessões, parênteses ou vírgulas.
Alternativa "a" -A vírgula indica inversão da
oração subordinada adverbial final.

Alternativa "b" -Os dois-pontos explicam,
citam ou enumeram. Não é o caso.
Alternativa "c" -Indica inversão.
.,_Dica:
1}

Inversão no perfodo simples: a oração não se inicia com o sujeito.

2} Inversão no período composto: o período não se
inicia com a oração principal (sem conjunção).

"
,,

l.'

l
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2.8.UEG
204. (Delegado de Polícia - G0/2008- UEGJ No
trecho, Nela [a fortuna] é sempre amiga dos jovens~
estes são menos judiciosos, mais aguerridos e mais
audazes ao comandá-la", os dois pontos podem ser
substituídos sem prejuízo de sentido por
(A} 'já que'.
(8) 'portanto'.

(C) 'contudo'.
(D} 'ainda que'.

Alternativa "a": correta - No trecho citado, os
dois pontos levam à oração subordinada adverbial
causal e a conjunção já que substitui os dois pon-

tos, sem prejuízo do sentido do texto, pois implica
na causa que justifica o fato de a sorte (fortuna) ser
sempre amiga dos jovens;

Alternativa "b" -portanto - conjunção conclusiva, encerra a ideia de consequência, conclusão;
alteraria pois o sentido do trecho citado.
Alternativa "c" -contudo- conjunção adversativa: expressa ideia de oposição, contraste- alteraria
o sentido do trecho.
Alternativa "d" -ainda que - locução conjuntiva: expressa ideia adversa, de oposição, contraste,
com sentido adversativo; alteraria o sentido do trecho citado.

2.9. ESAF
205. (ESAF - Analista Processual - MPU/2004)
Assinale a opção em que todos os sinais de pontuação foram empregados de acordo com a norma
gramatical.
(A) Já se disse várias vezes que a pós-modernidade
morreu, mas ninguém até agora havia afirmado
de forma tão cabal, que ela nem sequer existiu. É
justamente o que defende o filósofo Gil!es lipovetsky. Ele argumenta que, desde os anos 50, o mundo
vive uma intensificação jamais vista do tripé, que
sempre caracterizou a modernidade: o mercado, o
indivíduo e a escalada técnico-científica.
(B) A partir dos anos 80, com o avanço brutal da
globalização e das novas tecnologias de comunicação, esse fenômeno - que ele batizou de
hipermodernidade - adquire uma velocidade
espantosa, passando a interferir diretamente
sobre comportamentos e modos de vida.
(C) Mais do que um lance de retórica, o termo h ipermodernidade define a situação paradoxal da
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sociedade contemporânea, dividida de modo
quase esquizofrênico entre a cultura do excesso
e o elogio da moderação. De um lado, diz Upovetsky, "é preciso ser, mais moderno que o
moderno, mais jovem que o jovem, estar mais na
moda, que a própria moda"; de outro, valorizam-se "a saúde, a pre\1enção, o equilíbrio, o retorno
da moral ou das re1'1giões orientais".
(D} Esse convívio frenético de ordem e desordem
- ou "caos organizador", como define lipovetsky - que identifica a sociedade hipermoderna, resulta paradoxalmente, na fragilização
do indivíduo, que ve ruíras antigas formas de
coesão social- Estado, religião, partidos revolucionários.
(E) Otimista- "isso hoje, é um defeito"-, ele rebate
visões apocalípticas sobre o futuro e diz, que as
crises sempre foram inerentes ao capitalismo
- "sistema flexível, que aceita críticas e sabe se
adaptar".
(Adaptado de Marcos Flamínio Peres)

Alternativa "b": correta - leia o que está em
negrito: A partir dos anos 80, com o avanço brutal
da globalização e das novas tecnologias de comunicação, esse fenômeno - que ele batizou de hipermodernidade- adquire uma velocidade espantosa,
passando a interferir diretamente sobre comportamentos e modos de vida.
Correções:
Alternativa "a" -Já se disse várias vezes que a
pós-modernidade morreu, mas ninguém até agora
havia afirmado, de forma tão cabal, que ela nem
sequer existiu. É justamente o que defende o filósofo Gilles lipovetsky. Ele argumenta que, desde
os anos 50, o mundo vive uma intensificação jamais
vista do tripé que sempre caracterizou a modernidade: o mercado, o indivíduo e a escalada técnico~
-científica.
Alternativa "c" -Mais do que um lance de retórica, o termo hipermodernidade define a situação
paradoxal da sociedade contemporânea, dividida
de modo quase esquizofrênico entre a cultura do
excesso e o elogio da moderação. De um lado, diz
lipovetsky, ''é preciso ser mais moderno que o
moderno, mais jovem que o jovem, estar mais na
moda que a própria moda"; de outro, valorizam-se "a
saúde, a prevenção, o equiHbrio, o retorno da moral
ou das religiões orientais".
Alternativa "d" -Esse convívio frenético de
ordem e desordem - ou "caos organizador", como
define lipovetsky - que identifica a sociedade
hipermoderna resulta, paradoxalmente, na fragi-
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Pontuação
Hzação do indivíduo que vê ruir as antigas formas
de coesão social - Estado, religião, partidos revolucionários.

Alternativa "e" -Otimista - '"isso hoje, é um
defeito" - , ele rebate visões apocalípticas sobre o
futuro e diz que as crises sempre foram inerentes ao
capitalismo - "sistema flexível que aceita críticas e
sabe se adaptar".

2.10 FEPESE

Texto:

Todo mundo reclama, mas ninguém vai a uma
escola pública para ver os problemas que esta escola
possui, nem mesmo àquela escola em que seu filho
estuda, ou àquela que fica ao fado da sua casa. Todos
culpam os políticos, porém esquecem que fomos nós
que elegemos esses caras para nos representar.
206. {FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:
( ) Quanto à pontuação, não há reparos a fazer no
texto acima.
( ) Verdadeiro ( ) Falso

participação dos técnico-administrativos e dos estudantes. Gostaria que o tão ocupado e ilustre docente
citasse ao menos uma função que um administrativo
ou aluno podem decidir ou realizar com liberdade.
( ) Verdadeiro { ) Falso

Resposta: (verdadeiro) - Perceba que no
enunciado (primeira versão do texto), há erro na
primeira vírgula por separar sujeito do verbo; na
reescritura, intercalou~se a adjunto adverbial de
lugar na opinião de todos os docentes tornando o
trecho correto. No segundo período também foi
inserida uma vírgula entre sujeito e verbo; na reescritura foi retirada.
..,_ Dica: Não se separa com pontuação
do verbo (ou do predicado).

o sujeito

2.11 VUNESP

leia o trecho da canção Chão de
Estrelas, de Orestes Barbosa e Silvio
Caldas, para responder à questão.

Nossas roupas comuns dependuradas
Na corda qual bandeiras agitadas
Pareciam um estranho festival

Resposta: (verdadeiro) - Aos porquês mais
importantes que sempre são pedidos em provas:
A vírgula antes das conjunções adversativas
(mas, porém, contudo, todavia etc.) é obrigatória;
Vírgula obrigatória em alternância (ou).

Festa dos nossos trapos coloridos
A mostrar que nos morros mal vestidos
Ésempre feriado nacional

A porta do barraco era sem trinco
Mas a lua furando nosso zinco

Texto:

Salpicava de estrelas nosso chão
Tu pisavas nos astros distraída

O interessante na opinião de todos os docentes, é
que a fonte dos problemas institucionais tem raiz na
participação dos técnico-administrativos e dos estudantes. Gostaria que o tão ocupado e ilustre docente,
citasse ao menos uma função que um administrativo
ou aluno podem decidir ou realizar com liberdade.

----·---

207. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

( ) O texto acima apresenta erros de pontuação que
são eliminados na redação dada a seguir:
O interessante, na opinião de todos os docentes,
é que a fonte dos problemas institucionais tem raiz na

Sem saber que a alegria desta vida
Éa cabrocha, o luar e o violão.
208. (Vunesp - Procurador Município - Prefei·
tura São José do Rio Preto - SP/2014) Assinale a
alternativa cuja frase está correta quanto à pontuação.
(A) Cabrocha, a lua furava nosso zinco, salpicava de
estrelas nosso chão; saiba, pois, o que é a alegria
dessa vida: você, o luar e o violão.
(B) Cabrocha a lua furava, nosso zinco, salpicava de
estrelas, nosso chão; saiba, pois, o que é, a alegria
dessa vida: você, o luar e o violão.
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Cabrocha a lua furava, nosso zinco, salpicava de
estrelas nosso chão; saiba, pois, o que é a alegria
dessa vida, você, o luar e o violão.

Alternativa correta: letra "d" - Perigo: no
enunciado, há o advérbio "não~ e na alternativa também. Isso significa sim (não+ não= sim). Exemplo:
Não posso afirmar que não estudei hoje= eu estudei
hoje. As vírgulas são obrigatórias por estarem intercalando o adjunto adverbial entre termos adicionais.
Leia o que está em negrito: se você começar a se
exercitar nesse jogo e, com sinceridade, elogiar o
que merece ser elogiado, irá espalhando alegrias
e prazeres por onde passar.

(0) Cabrocha, a lua, furava nosso zinco, salpicava de
estrelas, nosso chão; saiba pois o que é a alegria
dessa vida: você, o luar e o violão.
(E) Cabrocha, a lua, furava nosso zinco, salpicava, de

estrelas, nosso chão; saiba, pois o que é a alegria,

dessa vida; você, o luar e o violão.

Alternativa "a"- É adjunto adverbiaL

Alternativa correta: letra "a"

Alternativa "b"- Sim. Mobilidade porque toda
intercalação possui.

O Nota das autoras: Faz-se necessário ler a canção para saber o sentido do período.
1. Intercalação: Cabrocha, a lua furava nosso
zinco, salpicava de estrelas nosso chão. Elimina-

Alternativa "c"- Elogiar o que merece ser elogiado como? Com sinceridade.

das B, C, De E. Fácil demais a questão;

2. O uso de ponto-e-vírgula é indicado porque
a conjunção ~pois" vem em seguida intercalada
(deixa o texto claro);
3. Os dois-pontos separam o aposto explicativo.

2.13ACAFE
210. (ACAFE- Delegado de Policia- SC/2014) Assinale a alternativa correta quanto à pontuação.
A) O. Sa!omé, a senhora enfrentou, sozinha, a fraqueza de seu filho, não foi?

2.121BFC

8) Os doentes esperam angustiados, os resultados
dos exames feitos hoje cedo.
Trecho para a questão.
(. ..) Existe gente que faz disso uma profissão, e
passa a vida elogiando os outros, mas não é delas que
estamos falando. Só vale se for de verdade, e se você
começar a se exercitar nesse jogo e, com sinceridade
elogiar o que merece ser elogiado, irá espalhando
alegrias e prazeres por onde passar, que fatalmente
reverterão para você mesma, porque a vida costuma
ser assim.
Apesar de a vida ter me mostrado que nem sempre é assim, continuo acreditando no que aprendi na
infância, e isso me faz muito bem.
(disponível em: htto/(www1.folha.uol.com.br!
fsp/cotidiarilff0611200502.htm)

209. (IBFC - Analista Judiciário - Área Judiciária- TRE-AM/2014) No trecho, ocorre a expressão
"com sinceridade". Sobre ela, só não é correto afirmar que:
(A) exerce a função sintática de adjunto adverbial.

C) Embora tenha constantes problemas de falta
d'água, aquela praia recebe durante o verão,
muitos paulistas.
0) O domínio das novas tecnologias, alteraram de
modo profundo, as relações comerciais internacionais.
E} Hoje não se veem, mulheres pobres, lavando
roupa em tinas, alheias, nem em córregos e rios.

Alternativa correta: letra "a"
1.

3. A última vírgula separa a indagação unão foi?~.
Correções:
Alternativa "b"- Duas opções:
1.

Intercalação = Os doentes esperam, angustiados, os resultados dos exames feitos hoje
cedo.

2.

Retirada da vlrgula =Os doentes esperam angustiados os resultados dos exames feitos hoje cedo.

(B) possui certa mobilidade na oração em que está
inserida.
(() se re!aciona, semanticamente, com o verbo
"elogiar".
(O) não tem obrigatoriedade de estar entre vírgulas.

O. Salomé =vocativo (com quem se fala);

2. Sozinha = intercalação. Leia o que está em
negrito: a senhora enfrentou, sozinha, a fraqueza de seu filho.

Alternativa "c"- Duas opções:

Pontuação
1.
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Intercalação = Embora tenha constantes problemas de falta d'água, aquela praia recebe,
durante o verão, muitos paulistas.

Com base no tempo e no engarrafamento, o
smartphone poderá recomendar a seu usuário que
saia de casa alguns minutos mais cedo -e, também,

que caminho deve seguir.

2. Retirada d;:; vírgula = Embora tenha constantes
problemas de falta d'água, aquela praia recebe
durante o verão muitos paulistas.

O deslocamento fica maís fácil, mas o comércio
da vizinhança também atrairá as pessoas. A lojinha
da esquina, agora conectada a seu telefone, divulgará
as promoções e conhecerá suas .1>referências: "Será a
fusão do que há de melhor na /ojd física- tocar e vestir um produto - com a riqueza de informações - as

Alternativa "d"- Dois erros:
1.

Não pode haver vírgula entre sujeito e predicado: O domínio das novas tecnologias alteraram de modo profundo, as relações comerciais internacionais;

ofertas instantâneas e o gosto do consumidor':
Na web, aliás, a invasão de contas de emai/s e a
ação de hackers esbarrarão na ~polícia pessoal on/ine~
Portais como o Goog!e já avisam o usuário quando
suas mensagens são lidas fora de focais onde o dono
da conta costuma acessar a internet- um outro país,
por exemplo. Todos os passos são monitorados.
Segundo a IBM, com a "permissão" do usuário. Mas,
depois da revelação da vigilóncia mundial da NSA,
este avanço tecnológico pode deixar muita gente ressabiada.
.

2. Intercala, ou retira a vírgula:

2.1 O domínio das novas tecnologias alteraram, de modo profundo, as relações
comerciais internacionais.
2.2 O domínio das novas tecnologias alteraram
de modo profundo as relações comerciais
internacionais.

Alternativa "e"- Não há vírgula entre verbo e
complemento: Hoje não se veem mulheres pobres.
As outras vírgulas podem {devem) ser retiradas.

2.14FUNCAB
Texto para a questão.

(0 Globo- Caderno Ciência- 19/12/2013, p. 45.)

211- (FUNCAB- Delegado de Polícia- R0/2014) Os
trechos transcritos abaixo aparecem no texto separados por travessão. Ao lado de cada transcrição,
está expressa uma justificativa para o emprego do
travessão.

L

"do ensino acadêmico à hora de ir para o trabalho" /aposto de TUDO.

li.

"e, também, que caminho deve seguir" I ênfase
no pensamento em adição.

O MUNDO DAQUI A CINCO ANOS

Telemedicína, nanotecnologia, tecnologias 3D
e tradução simultânea por reconhecimento de voz.
Todos estes recursos, em maior ou menor escala, já
foram absorvidos pela sociedade. Suas primeiras
aparições foram na lista "Five to five" da IBM, que
prevê cinco fenômenos que podem mudar nosso
cotidiano a cada cinco anos. Ontem a multinacional
divulgou o que acontecerá até 2018. Esua aposta é
que, com o desenvolvimento tecnológico, tudo - do

HL "tocar e vestir um produto" I especificação de
DO QUE HÁ DE MELHOR.

IV. "as ofertas instantâneas e o gosto do consumidor'' /aposto de FUSÃO.

V.

ensino acadêmico à hora de ir para o trabalhopode ser personalizado.

Atransformação mais radical pode ser na medicina, área em que algumas empresas pretendem fornecer aos médicos o mapeamento genético de cada
paciente. A tecnologia fará do teste do DNA, hoje
ainda raro, o principal meio para a decisão da terapia adequada. Com isso, será posslvel optar por tratamentos personalizados para males como doenças
cardiovasculares.
Na escola, o professor terá reforço para lidar
com o método como cada aluno consegue aprender. "A computação cognitiva ajudará a calcular
como cada aluno aprende e cria um sistema flexível, que se adapta continuamente ao estudante~
revela a IBM.

"um outro país, por exemplo" I realce na exemplificação.

Das justificativas acima para o emprego do travessão, apenas estão corretas:
A)

l,ll,llleiV.

B) ll,llleiV.
C)

l,ll,llleV.

D} II,III,IVeV.

E)

1,1\/eV.

1.

Certo. O que pode ser personalizado? Tudo: do
ensino acadêmico à hora de ir para o trabalho. Eliminadas B e D.

Alternativa correta: letra "c"

...

:
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11.

Certo. Adiciona ideias: poderá recomendar a seu

E} !, 11 e 111.

usuário que saia de casa alguns minutos mais
cedo mais que caminho deve seguir. Eliminada E.

Alternativa correta: letra "b"

111. Certo. Especificar nada mais é que enumerar,

descrever.

L

Certo, pois as ideias são adversativas: Rodrigo
foi até o lavatório, tirou o chapéu, lavou o rosto,
enxugou-o com o lenço e r:1or fim penteou-se
com esmero; mas observou, contrariado, que
tinha os olhos injetados ... Eliminada D;

!L

Certo por indicar causa: Como não queria logo
de chegada causar má impressão aos que o
esperavam, piscou muitas vezes .. Eliminadas A
e C;

IV. Errado. Aposto de informações. Eliminada A.

V.

Certo. O dono da conta pode ser em outro local.

Por exemplo: em outro país.
#

•

2.15 FUNDATEC

•

Trecho para a questão.
(...) No vagão agora os passageiros começavam a

arrumar suas coisas, erguiam-se, baixavam as malas
dos gabaritos, numa alegria alvoroçada de fim de viagem. Rodrigo foi até o lavatório, tirou o chapéu, lavou
o rosto, enxugou-o com o lenço e por fim penteou-se
com esmero. Observou, contrariado, que tinha os
olhos injetados, o que lhe dava um ar de bebeda ou
libertino. Não queria logo de chegada causar má
impressão aos que o esperavam. Piscou muitas vezes,
revirou os olhos, umedeceu o lenço e tornou a passá~
-lo pelo rosto. Pós a língua para fora e quedou-se por
algum tempo a examiná-/a. Ajeitou a gravata, tornou
a botar o chapéu, recuou um passo, lançou um olhar
demorado para o espelho e, satisfeito, voltou para seu
lugar. Maneco Vieira sorriu, dizendo"/he: "Enfim chegamos, com a graça de Deus ... e do maquinista."(...)
Adaptado de: Érico Verissimo, O Tempo e o Venta,
Parte 11: o Retrato, vof. I. 3" ed. São Paulo: Companhia
das Letras, 2004. p.92-93.

111. Errado. Os dois-pontos são usados antes do
discurso direto; de uma enumeração; de uma
citação; de um esclarecimento, explicação,
resumo, causa ou consequência; de orações
apositivas. Após palavras que indicam exemplos, observações, notas, informações importantes; após o vocativo inicial de cartas e comunicações, sendo, contudo, mais usualmente utilizada a vírgula. Eliminada E.

2.16AOCP
213. {AOCP - Analista )udjciário - Área Judi~
ciária- TRE- AC/2015) Em "[...] de modo que o
sistema previdenciário, uma espécie de seguro
para garantir dignidade ao ser humano na velhice,
corre riscos de continuidade[ ...]", as vírgulas foram
empregadas

(A} por haver no período uma explicação intercalada referente a "sistema previdenciário".
por haver no período uma oração adverbial
intercalada com função de indicar finalidade.

212. (Fundatec- Procurador do Estado- RS/2015)
Considere as propostas abaixo de alteração de sinais
de pontuação dos trechos {com os devidos ajustes
de maiúsculas e minúsculas):

(8)

L

Substituição do ponto final {antes de "observação") por ponto e vírgula seguido da conjunção
mas.

{D)

H.

Substituição do ponto final {antes de "piscou")
por vírgula, com introdução da conjunção Como
antes de Não queria.

(E) inadequadamente, pois, a segunda vírgula está
separando sujeito e verbo, e, no caso da primeira
vírgula, em seu lugar, deveria constar a conjunção "e".

li L Substituição do ponto final (antes de "ajeitou")
por dois-pontos.

Quais propostas são corretas e preservam o sentido do texto?
A) Apenas L
8) Apenas I e 11.
C) Apenas I e 111.
D) Apenas 11 e 111.

(C) para separar entre si elementos de mesma função sintática.
para indicar a elipse (omissão) do verbo "é", no
primeiro caso, e, no segundo caso, para substituir a conjunção "e".

Alternativa correta: letra "a"- Intercala uma
explicação, isto é, intercala o aposto explicativo.
Importante lembrar que o aposto explicativo possui pontuação e o especificativo não possui. Exemplo: O poeta Mário de Andrade queria ir embora
para Pasárgada. Mário de Andrade especifica "o
poeta".

Pontuação
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Alternativa "b"- Dentro do aposto explicativo,
há oração adverbial final (para garantir dignidade ao
ser humano na velhice), mas não se refere à intercalação completa, pois falta "uma espécie de seguron.
Aqui está a pegadinha da banca.
Alternativa "c" - Não existe outro aposto no

período.
Alternativa "d"- Não há elipse e não substitui
conjunção, as vírgulas estão intercalando. Perceba
que retirando a intercalação o período faz sentido:
de modo que o sistema previdenciário corre riscos
de continuidade.
Alternativa "e"- Não separa o sujeito do verbo,
como mencionado na alternativa anterior.

Q!JESTÕES DIFÍCEIS
1.ESAF

Duas pesquisas divulgadas recentemente
revelam que os brasileiros não são tão solidários quanto parece. Uma delas aponta ainda que,
quando abrimos a mão, a preferência é pelos
pedintes, a quem se destinam 30% da ajuda. As
organizações não governamentais (ONGs) levam
só 14%. Além disso, poucos contribuintes sabem
9..!!.f é possível abater impostos através de doações
- embora o complicado processo afaste também
--quem Conhece o sistema.

I
I

i
!

I

I

(Adaptado de lstoÉ, 19/3/2014.)
214- (ESAF - Auditor-Fiscal - RFB!2014) Preserva-se a coerência textual e o respeito às regras de
pontuação ao

(A) inserir uma vírgula depois de "recentemente".
(B) substituir o primeiro sina! de parênteses em
"(ONGs)" por um travessão, e o segundo por uma
vírgula.
(C)

l
l!
j

4

.flrr

Alternativa ''b" - Cá entre nós, nem precisava
queimar os neurônios: ou usamos parênteses, ou
duas vírgulas, ou dois travessões (a não ser que esteja
no final do período, como ocorreu na alternativa d).
Detalhe: trata-se de aposto explicativo.
Alternativa "c" - Não se usa pontuação entre
oração principal e oração subordinada substantiva. Dica: note que podemos encaixar o pronome
demonstrativo isto antes da conjunção integrante
que.
Alternativa "e"- O mesmo processo explicado
na alternativa a ocorreu aqui: Se inserisse vírgula
depois de também, deveria ser inserida outra antes
para intercalar.
215. (ESAF- PECFAZ/2013) Em relação às estruturas
linguísticas do texto a seguir, assinale a opção correta.

Texto para a questão.

:

Alternativa "a'' - Se inserisse vírgula depois do
advérbio, deveria ser inserida outra antes do mesmo
advérbio para intercalar. Cuidado: a intercalação não
é obrigatória.

inserir uma vírgula antes de '"que".

(D) substituir o travessão antes de "embora" por
uma vírgula.

Aspiradores de pó, liquidificadores, espremedores e batedeiras, aquecedores e secadores de
cabelo consumidos no Brasil já não são produzidos
pela indústria local, e, sim, importados, em especial.
do Sudeste Asiático e da China, segundo a Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica (Abinee).
Mas é ocioso lamentar a perda de mercado ou pleitear medidas protecionistas para a indústria local,
como fazem seus representantes nos gabinetes
de Brasília,~ o principal problema é o custo de
produzir aqui, mais oneroso do que na maioria dos
países concorrentes, deixando o produto local fora
do mercado internacional. Na China, além de mão
de obra barata, tributação módica, infraestrutura
adequada, uma logística de alto nível permite o
embarque e o desembarque de mercadorias em
portos modernos, com custos razoáveis e muito
mais eficiência do que no Brasil. O mesmo acontece
em outros países voltados para a exportação. Isso
faz toda a diferença.
216. {O Estado de S. Paulo,-18/6/2013).

(A} As vírgulas destacadas no início do texto justificam-se porque isolam elementos de mesma
função sintática componentes de uma enumeração.

(E) inserir uma vírgula depois de "também».

Alternativa correta: letra "d"- Correto porque
o travessão separa oração subordinada adverbial
concessiva no final da oração. A vírgula poderia ser
usada, tranquilamente.

(8) Ao se substituir o termo "Mas" por Todavia,
Entretanto ou Contudo prejudica-se a correção
gramatical e alteram-se as informações originais
do período.
(C) A substituição de "pois" por "porquanto» altera
as informações originais do período.
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(0) A forma verbal "fazem" está no plural porque
concorda com "medidas protecionistas".
(E) Prejudka~se a correção gramatical dos períodos
ao se eliminar o termo "do" em "do que" nas suas
duas ocorrências.

i Alternativa correta: letra "a"
O Nota da autora: Questão de pontuação, período composto (conjunção), concordância e regência.
Duas informações: 1. Elementos da mesma função
sintática: sujeito paciente. Note que a oração está
na voz passiva analítica (verbo ser+ partidpio); 2.
Enumeração porque cabe a conjunção e no lugar
das vírgulas. Corretíssima alternativa a.

Alternativa "b"- principais conjunções coordenadas adversativas: mas, porém, contudo, todavia,
no entanto, entretanto. Não prejudica a correção
gramatical nem são alteradas as informações, a ideia
de oposição permanece.
Alternativa "c" - Não altera, pois possuem a
finalidade de explicar. Principais conjunções explicativas: que, porque, pois e porquanto.
Alternativa "d" -Seus representantes (sujeito)
fazem.

Alternativa "e" - Em comparações, a preposição é facultativa. Todas as formas estão corretas:
mais oneroso do que na maioria dos países concorrentes ou mais oneroso 9..Y.!t. na maioria dos países concor~
rentes; muito mais eficiência do que no Brasil ou muito
mais eficiência~ no Brasil.
217. (ESAF- Analista-Tributário- RFB/2012) Assinale a opção correta a respeito do uso da vírgula no
texto.

vírgula depois de "reforma" preservaria a
ção e a coerência textuais.

corre~

(B) Para que sejam respeitadas as normas de pon-

tuação da língua portuguesa, deve ser inserida
uma vírgula depois de "etária".
{C) Apesar de alterar as relações semânticas do
texto, a omissão da vírgula depois de ufiscal"
também respeitaria as regras de pontuação e
preservaria a coerência da argumentação.

a finalização de uma oração, a vírgula depois de "atividade" admite a substituição
pelo ponto e vírgula, sem prejudicar a correção
do texto.

(O) Como marca

(E) No contexto sintático em que é usada, as regras
de pontuação admitem como correta a substituição da vírgula depois de "governo", para separar
termos de uma enumeração.

Alternativa "c": correta -Perigo! Cità na alternativa que ocorrerá alteração nas relações semânticas (de significados): com vírgula, a oração que
podem ser concedidos é adjetiva explicativa; retirando
a vírgula, passa a ser restritiva. Altera o sentido, mas
respeita as regras de pontuação.
Alternativa "a" -A vírgula não é facultativa por
indicar inversão.

Alternativa "b" -Separaria o sujeito do verbo.
Outra opção seria intercalar a oração: os países, que
já concentram um número considerável de gente
no topo da pirâmide etária, deveriam começar a
refletir também sobre mecanismos bem concretos
para estimular a permanência desse grupo no mercado de trabalho.

Alternativa "d" -A vírgula separa a oração
subordinada adverbial condicional que está na
ordem inversa- anteposta à principal.

Junto à inadiável reforma, os países que jó concentram um número considerável de gente no topo da pirâmide etária deveriam começar o refletir também sobre
mecanismos bem concretos para estimular a permanencia desse grupo no mercado de trabalho. Refiro-me,
basicamente, a incentivos de ordem fiscal, que podem
ser concedidos, por exemplo, aos empregadores que
contratem funcionórios mais velhos. Se estes continuarem em atividade, não apenas deixarão de impactar
negativamente as finanças públicas como permanecerão pagando impostos e produzindo riqueza. No final_
isso é bem vindo aos coftes do governo, à economia do
país como um todo e também às poupanças de cada
um. (Adaptado de Ronafd Lee, Fazer mais com menos
braços. Entrevista à Veja, 30 de maio de 2012)

(A) Com efeito pareceu, a Nabuco, que carecendo o
Brasil, como os demais países do continente, de
um desenho institucional capaz de lhe conferir a
consistência que ele, ainda, não podia extrair de
sua invertebrada sociedade havia sido a Monarquia, que permitira a construção do Estado de
direito no Brasil.

{A) Por se tratar de pontuação facultativa, com a função de enfatizar as ideias do texto, a retirada da

(B) Com efeito pareceu a Nabuco que carecendo o
Brasil (como os demais países do continente), de

Alternativa "e" -Não admite a substituição por
separar termos paralelos: bem vindo I aos cofres do
governo, I à economia do país como um todo e também I às poupanças de cada um.
218. (ESAF- Auditor-Fiscal- RFB/2012) Marque o
trecho com pontuação correta.

Pontuação
um desenho institucional capaz de lhe conferir a
consistência, que ele ainda não podia extrair de
sua invertebrada sociedade, havia sido a Monarquia que permitira a construção do Estado de
direito no Brasil.
(C) Com efeito, pareceu a Nabuco que, carecendo o
Brasil, como os demais países do continente, de
um desenho institucional capaz de lhe conferir a
consistência que ele ainda não podia extrair de
sua invertebrada sociedade, havia sido a Monarquia que permitira a construção do Estado de
direito no Brasil.
{D) Com efeito, pareceu a Nabuco, que carecendo o

Brasil, como os demais palses do continente, de
um desenho institucional, capaz de lhe conferir a
consistência, que ele ainda não podia extrair de
sua invertebrada sociedade, havia sido a Monarquia, que permitira a construção do Estado de
direito no Brasil.
(E) Com efeito: pareceu a Nabuco que, carecendo
o Brasil -como os demais países do continente
- de um desenho institucional, capaz de lhe
conferir a consistência, que ele ainda não podia
extrair de sua invertebrada sociedade havia sido
a Monarquia, que permitira a construção do
Estado de direito no Brasil.
(Christian Edward Cyri/ Lynch, "O Império é que
era a República: a monarquia republicana de Joaquim Nabuco". Lua Nova: Revista de Cultura e Política,
n.BS, 2012, com adaptação)

Alternativa "c": correta.
._

Com efeito, "" inversão;

._

Intercalação: pareceu a Nabuco que, carecendo
o Brasil, como os demais países do continente, de
um desenho institucional capaz de lhe conferir a
consistência que ele ainda não podia extrair de
sua invertebrada sociedade, havia sido a Monarquia que permitira a construção do Estado de
direito no BrasiL
Intercalação 2: carecendo o Brasil, como os
demais países do continente, de um desenho

institucional capaz de lhe conferir a consistência que ele ainda não podia extrair de sua
invertebrada sociedade.
Como as frases são repetidas, os erros estão em
negrito.

Alternativa "a" -Com efeito pareceu, a
Nabuco, que carecendo o Brasil, como os demais
países do continente, de um desenho institucional
capaz de lhe conferir a consistência que ele, ainda,
não podia extrair de sua invertebrada sociedade
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havia sido a Monarquia, que permitira a construção do Estado de direito no Brasil.

Alt:ernativa "b" -Com efeito pareceu a
Nabuco que carecendo o Brasil (como os demais
países do continente), de um desenho institucional capaz de lhe conferir a consistência, que ele
ainda não podia extrair de sua invertebrada sociedade, havia sido a Monarquia que permitir 1'.! a construção do Estado de direito no BrasiL
1

Alternativa "d" -Com efeito, pareceu a Nabuco,
que carecendo o Brasil, como os demais países do
continente, de um desenho institucional, capaz de
lhe conferir a consistência, que ele ainda não podia
extrair de sua invertebrada sociedade, havia sido a
Monarquia, que permitira a construção do Estado
de direito no BrasiL

Alternativa "e" -Com efeito: pareceu a Nabuco
que, carecendo o Brasil- como os demais países
do continente - de um desenho institucional,
capaz de lhe conferir a consistência, que ele ainda
não podia extrair de sua invertebrada sociedade
havia sido a Monarquia, que permitira a construção
do Estado de direito no Brasil.

Texto
Uma coisa que me incomoda na discussão política brasileira, especialmente a mais popular: até
parece, quando se fala de mazelas e malfeitos, que
nada temos a ver com os políticos que nós mesmos elegemos. Parece que eles desembarcaram de
Marte.
Ora, o fato é que daqui a poucos meses completaremos 30 anos de eleições seguidas e livres .
Em 1982, os brasileiros puderam eleger governadores de oposição, isto é: puderam votar. O país tinha
sido privado do voto livre desde 1965, quando ocorreram, embora tuteladas, as últimas eleições para
governador de Estado.· Na década de 70, as principais prefeituras, centenas na verdade, se tornaram
cargos de nomeação da ditadura. Quase nada restou para o voto.
Mas, agora, são já três décadas de escolha livre,
cada vez mais limpa, dos governantes. Ninguém
decide impostos_ ou penas de prisão se não tiver sido
eleito por nós. A democracia de 1985, aliás, foi além
da instituída em 1946, porque permitiu o voto do
analfabeto, liberou os partidos comunistas e, com
o voto eletrônico e a propaganda na TV, fez despencar a fraude e a influência do coronelismo. Então,
por que teimamos em renegar nossa responsabilidade na escolha de maus políticos? (Renato Janine
Ribeiro, ~os po/fticos vem de Marte?" Valor Econômico, 02/07/2012).

i ...

!:-.

!

.
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219. (ESAF- Auditor-Fiscal- RFB/2012) Assinale
a proposição incorreta a respeito das estruturas Iin~
guísticas e dos sentidos do texto.
(A) Uma forma de conferir mais ênfase ao segmento

"que nós mesmos elegemos" é reescrevê-lo
assim: que fomos nós mesmos quem elege~
mos.
(B) A conjunção "ora" funciona, no texto, como

partícula de transição do pensamento entre o
primeiro e o segundo parágrafos, podendo ser
substituída por Pois bem.

•·

..

(C) Nas duas vezes em que ocorrem no texto, os

dois-pontos admitem substituição por vírgula,
sem prejuízo da pontuação correta e sem alteração do sentido original.
{0) As vírgulas duplas de "centenas na verdade" são

substituíveis por duplo parêntese, sem prejuízo
da pontuação correta e sem alteração do sentido
original.
(E) O sentido do verbo "renegar", tal como empregado na penúltima linha do texto, equivale ao de
renunciar, rejeitar, prescindir de.

Alternativa "c": correta.

O Nota da autora: Questão de pontuação, conjunção e semântica.
1)

Uma coisa que me incomoda na discussão
política brasileira, especialmente a mais popular:- os dois pontos não podem ser substituídos por vírgula porque cita (uma coisa que
incomoda).

2)

Em 1982, os brasileiros puderam eleger governadores de oposição, isto é, puderam votar- aqui,
sim, os dois pontos poderiam ser substituídos
por separar a expressão explicativa isto é, o que
pode ocorrer, também com ou seja.

ti-- Dica- Os dois pontos são usados para:
•

anunciar a fala de personagens nas histórias de
ficção.

•

anunciar uma citação.

•

anunciar uma enumeração.

•

antes de oràções apositivas.

•

indicar um esclarecimento, resultado ou resumo
do que se disse.

•

na invocação das correspondências (fonte: www.
soportugues.com.br).

Alternatíva "a" -A ênfase é dada pelo pronome
mesmos mais a inserção do verbo.

Revisaço~--
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Alternativa "b" -Ora, no contexto, equivale à
cor.clusão: pois bem, sendo assim.
Alternativa "d" -As vírgulas duplas podem ser
substituídas por parênteses ou travessões.
Alternativa "e" -Então, por que teimamos
em renegar (renunciar, rejeitar, pre 1;cindir de)
nossa responsabilidade na escolha de 1maus políticos?
220. (ESAF - MTE - Auditor-Fiscal do Traba~
lho/-2010) Em relação ao emprego de vírgulas no
texto abaixo, assinale a justificativa correta.
Consagrado como espaço para a reflexão dos grandes temas mundiais,(l) o Fórum Social Mundial retoma
a Porto Alegre no ano em que completa uma década.
Mesmo que o encontro seja compartilhado com cinco
cidades da Região Metropolitana e que outras reuniões
do mesmo evento se realizem durante 2010 em vários
países, Porto Alegre é o lugar-referência dos debates
inaugurados em 2000. Foi a partir dessa capital que o
Fórum se transformou, já no evento inaugural, numa
oportunidade de congregar, anualmente, ONGs,(2) personalidades,(2) estudantes, políticos e todos os envolvidos nas discussões sobre educaçõo,(3) ambíente,(3) economia, globalização, direitos humanos e cooperação.

Odebate de ideias que contribuam para a melhoria
das relações humanas é a essência do Fórum, que seus
organizadores esperam reforçar este ano. Organizado
há 10 anos com o argumento de que era preciso criar
um contraponto ao Fórum Econômico de Oavos,(4) o
Fórum Social sempre esteve envolvido em saudáveis
controvérsias. A polêmica sobre a maior ou menor
relevância de um ou de outro fórum é da natureza de
qualquer debate. Esse confronto foi aos poucos difufdo
e prevalece hoje o entendimento de que o importante
é a livre manifestação de pontos de vista e de diferenças. O importante,(S) no entanto,(S) é que o Fórum
continue contribuindo para a exposição de ideias e
propostas às questões mundiais. (Zero Hora (RS), Editorial, 18/01/2010)

(A) (1) A vírgula isola oração subordinada adverbial
comparativa anteposta à principal.
{B) (2) As vírgulas isolam aposto explicativo.
(C) (3) As vírgulas isolam elementos de mesma função gramatical componentes de enumeração.
(0) (4) A vírgula isola oração subordinada adjetiva
restritiva anteposta à principal.
{E) (5) As vírgulas isolam adjunto adverbial de tempo
intercalado na oração principal.

Alternativa "c": correta - nas discussões sobre
educação,(3) ambiente, (3) economia, g/oba/ização,

r
.

.
.\jí

Pontuação

'4

direitos humanos e cooperação = possui função sin-

j

tática de adjunto adverbial e se podemos inserir a

(Adaptado de Rosiska Darcy de Oliveira. Reengenharia do tempo. Rio de Janeiro: Rocco, 2003, p.75-

conjunção e no lugar das vírgulas, trata-se de enu-

76.)
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meraçao ou termos coordenados.

I
I

1)

A vírgula indica inversão da oração subordinada
adverbial causal.

Alternativa "a": correta.

2)

As vírgulas isolam elementos de mesma função

O Nota da autora: Caso seja necessário, vá às

sintática (objetos diretos de congregar) compo4)

i

S)

As vírgulas intercalam a locução conjuntiva
adversativa.

221. (ESAF - MTE - Auditor-Fiscal do Traba-

lho/-2010) Assinale o trecho em que foram plena-

I
I
I
i

I

Na linguagem de hoje = inversão de adjunto
adverbial;

Em primeiro lugar, não há pontuação em oração

subordinada adjetiva restritiva; em segundo, não
há pronome relativo para ser classificada como
adjetiva.

j

I

dicas de pontuação no final do capítulo.

nentes de enumeração.

mente atendidas as regras de emprego dos sinais de
pontuação.

Alternativa "a" -Na linguagem de hoje, a palavra "provedor" evoca mais facilmente um serviço do
mundo virtual do que o homem que, sozinho, sustentava materialmente sua família. É que saiu do ar
esse provedor que, até recentemente, ocupava não
só a cabeceira da mesa, mas também um lugar de
indiscutível poder na família.

Alternativa "b" -Na metade do século XX, introduziu-se no espírito das mulheres, uma ide ia subversiva: a identidade e a liberdade passavam pela independência econômica em face do homem provedor.
Alternativa "c" -Nos anos 90, quando as gran-

des transf~rmações econômicas, a g!obalização e
a reestruturação das empresas com supressão de
empregos, tornaram precário e inseguro o salário
dos homens, as mulheres aumentaram seu investimento no mercado de trabalho.

Alternativa "d" -Para as mulheres, o trabalho remunerado já não representava somente uma
escolha de afirmação de identidade ou de realização
pessoal em algum campo profissional. Ele tornou-se
uma necessidade. Homens e mulheres passaram a
somar salários, única maneira para muitos, de garantir o nível de vida de uma família, em que os homens
já não eram confiáveis como provedores.
Alternativa "e" -Na prática, a inserção das
mulheres no mercado de trabalho, não atenuou
suas responsabilidades em relação à família. Simplesmente, a famosa vida doméstica passou a
ser encaixada nos interstícios dos horários de sua
vida profissional. As mulheres porém, senhoras de
si, passaram a se perguntar: por que continuava
cabendo exclusivamente a elas a responsabilidade
pela vida privada.

..

o homem que, sozinho, sustentava = intercalação do predicativo do sujeito;

..

que, até recentemente, ocupava = intercalação
do adjunto adverbial de tempo;

..

não só a cabeceira da mesa, mas também um
lugar = usa-se vírgula anteposta a conjunções
coordenadas adversativas.
Correções:

Alternativa "b" -Na metade do século XX,
introduziu-se, no espírito das mulheres, uma ide ia
subversiva: a identidade e a liberdade passavam pela
independência econômica em face do homem provedor.
Alternativa "c" -Nos anos 90, quando as grandes transformações econômicas, a globallzação e
a reestruturação das empresas com supressão de
empregos tornaram precário e inseguro o salário
dos homens, as mulheres aumentaram seu investimento no mercado de trabalho.
Alternativa "d" -Para as mulheres, o trabalho
remunerado já não representava somente uma
escolha de afirmação de identidade ou de realização pessoal em algum campo profissional. Ele
tornou-se uma necessidade. Homens e mulheres
passaram a somar salários, única maneira, para
muitos, de garantir o nível de vida de uma família em que os homens já não eram confiáveis como
provedores.
Alternativa "e" -Na prática, a inserção das
mulheres no mercado de trabalho não atenuou
suas responsabilidades em relação à família. Simplesmente, a famosa vida doméstica passou a ser
encaixada nos interstícios dos horários de sua vida
profissional. As mulheres, porém, senhoras de
si, passaram a se perguntar: por que continuava
cabendo exclusivamente a elas a responsabilidade
pela vida privada.
222. {ESAF- Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil/2009) Os trechos abaixo foram adaptados do
Editorial do Correio Braziliense de 18/8/2009. Assinale a opção em que o segmento apresenta~ de
emprego dos sinais de pontuação.
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(A) Um dos agravantes é a falta de experiências
bem-sucedidas e replicáveis Brasil afora, além da

ausência de um marco regulatório que estabe-

leça não apenas responsabilidades, como também padrões mínimos a serem observados na
destinação do lixo pelas autoridades regionais e
municirais.
I

(B) O que 1fazer com essa perigosa montanha de
sujeira é um desafio que, assim como ocorre

nos países mais desenvolvidos, a sociedade
brasileira precisa enfrentar e resolver o quanto

antes.
(C) Os brasileiros produzem 43 milhões de tonela-

das de lixo por ano. Isso quer dizer, que todos

os dias são retiradas 150 mil toneladas de restos,
embalagens e dejetos das casas, ruas e avenidas
em todo o pais.
(D) Depois de quase 20 anos de debates e embates
entre interesses divergentes, o país caminha
para superar essa deficiência e, em breve, poderá
contar com uma legislação federal que estabeleça diretriz a ser seguida em todo o território
nacional.
(E) Já é hora de cada um dos que se dizem adeptos
da preservação ambiental deixar de atirar lixo
pela janela do carro ou de despejar suas sobras
no lote vago do vizinho. Afinal, mais do que um
modismo, o compromisso com a ecologia precisa ir além do discurso; requer atitude de cada
um e o envolvimento de todos.

Em causa estão emissões dos gases do efeito estufa,
como o C02. Eles são produzidos por vários setores: (2)
energia, (3) indústria, (3) transportes, (3) agricultura
e desmatamento, entre os principais. Os compostos
engrossam um cobertor invisível na atmosfera, (4)
aquecendo-a globalmente.

A temperatura média jó se elevou O,JaC em dois
séculos. Para evitar que ultrapasse a barreira dos 2°(
(5) considerada perigosa para a estabilidade do clima
planetório, (5) pesquisadores estimam que seria preciso
cortar até 40% das emissões antes do ano 2020. (Folha
de S. Paula, Editorial, 31/8/2009)

(A) (1) O emprego de vírgula se justifica porque isola
oração subordinada adjetiva restritiva.
(6) (2) O emprego de sinal de dois-pontos justifica-se porque antecede citação de discurso alheio
ao do autor do texto.
(() (5) O emprego de vírgulas se justifica para isolar
oração subordinada reduzida de gerúndio.
(D) (4) O uso de vírgula se justifica para isolar expressão apositiva.
(E) (3) As vírgulas se justificam porque isolam elementos de mesma função sintática componentes de uma enumeração.

Alternativa "c": correta.
O Nota da autora: Leia as alternativas fazendo
as intercalações. Saiba que tudo o que vem entre
vírgulas pode ser retirado e a sequência do período
será correta.
Na alternativa c:
Não se usa vírgula entre oração principal e oração subordinada substantiva. A dica para classificar a
oração é encaixar o pronome demonstrativo catafórico (cita ideia) isto, assim a conjunção é classificada
como integrante.
No período: quer dizer (isto) que todos os dias
são retirados g oração principal+ dizer: V.T.D. +oração subordinada substantiva objetiva direta
conjunção integrante

A Conferência de Copenhague seró a 15° dos pafses que integram a Convenção do Clima, de 1992. É o
prazo final para que se adote um tratado substituto
ao Protocolo de Kyoto (1997), (J) que fracassou no
objetivo de reduzir a poluição aceleradora do aquecimenta global. Teme-se que Copenhague fique aquém
do que seria necessário para sanar as deficiências de
Kyoto.

+

que:

As alternativas a, b, de e estão pontuadas corretamente.
223. {ESAF -Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil/2009) Assinale a opção correta em relação ao
emprego dos sinais de pontuação no texto abaixo.

Alternativa "e": correta.
O Nota da autora: Na alternativa e, os elementos possuem função sintática de aposto explicativo.
Alternativa "a" -oração subordinada adjetiva
(possui pronome relativo) restritiva (não possui pontuação e não pode ser retirada porque o sentido é
alterado). A oração possui pontuação, logo é explicativa.
Alternativa "b" -Os dois-pontos indicam uma
enumeração.
Alternativa "c" -A vírgula indica que a oração

é subordinada adjetiva explicativa reduzida de
particípio.
Alternativa "d" -A vírgula isola uma oração
subordinada adjetiva restritiva (não deveria ter vírgula) reduzida (sem pronome relativo) de gerúndio.

Pontuação

224. {ESAF -Analista Tributário da Rece,ta Federal do Brasil/2009) Assinale a justificativa correta
para o emprego de vírgula.
A economia real nos Estados Unidos e na Europa
segue em compasso de espera. Isso significa que o produto e o emprego seguem em declínio, (1) mas a uma
velocidade menor.
Seja como for, as injeções de liquidez, os programas de compra de ativos podres,(2) as garantias oferecidas pelas autoridades e a capitalização das instituições financeiras não fizeram pouco. Além de construir
um piso para a deflação de ativos, as intervençõe~
de provimento de liquidez suscitaram,(3) diriam os
keynesianos,(3) um movimento global no interior
da circulação financeira. O inchaço da circulação
financeira teve efeitos mesquinhos sobre a circulação
industria/,(4) ou seja,(4) sobre a movimentação do crédito e da moeda destinada a impulsionar a produção
e o emprego.
Observa-se,(S) no entanto,(S) um rearranjo dentro
do estoque de riqueza que responde aos preços esperados dos ativos "especulativosH por parte dos investidores que sobreviveram ao colapso da /iquídez. Agarrados aos salva-vidas lançados com generosidade
pelo gestor em última instância do dinheiro - esse
bem público objeto da cobiça privada- os senhores
da finança tratam de restaurar as próticas e operações
de "normalização dos mercados", isto é, aquelas que
levaram à crise. (Luiz Gonzaga Beluzzo, adaptado do
Valor Econômico de 14 de outubro de 2009).

{A) {1) A vírgula separa oração coordenada assindética.
(B) {2) A vírgula separa elementos de mesma função sintática componentes de uma enumeração.
(C) {3) As vírgulas isolam uma expressão apositiva.
(D) (4) As vírgulas isolam conjunção coordenativa
conclusiva.
{E) {5) A5 vírgulas isolam conjunção subordinativa
concessiva intercalada na oração principal.

Alternativa "d" -As vírgulas isolam expressão
explicativa. Expressões que vêm entre vírgulas: ou
seja e isto é.
Alternativa "e" -As vírgulas isolam locução conjuntiva adversativa.
225. {ESAF- Analista Tributário da Receita Federal do Brasil/2009) Assinale o trecho do texto
adaptado de Boris Fausto (Memória e Históri \1)
em que, na transcrição, foram plenamente atendidas as regras de pontuação.

(A) Em uma fila no banco, na época em que, no Brasil, houve congelamento dos depósitos bancários, uma jovem, de traços orientais, permanecia
calada e, aparentemente, atenta aos movimentos de todos, como se a qualquer momento,
alguém pudesse passar à sua frente.
{B)

Pensei, ainda, em lembrá-la de que, por outro
lado, a experiência dos japoneses no Brasil
estava longe de representar um desastre. No
entanto, bastou olhar para a neta do sol nascente e, logo, perceber que ela se transportara
para outras esferas, alheia à fi!a e a tudo o mais
que a rodeava.

{C)

Não era nada disso. A jovem decifrou o enigma,
em tom suspiroso, explicando que, no começo
dos anos de 1930, grande parte da família decidira emigrar para a Califórnia, mas seu avô meio
aventureiro, optara infelizmente, pelo Brasil.

(D)

Tentei esboçar um discurso sociológico, ponderando, que os imigrantes japoneses localizados na costa do Pacifico, tinham atravessado
momentos adversos, especialmente, no curso da
Segunda Guerra Mundial, quando muitos deles
foram transferidos para campos de confinamento no meio-oeste americano.

{E) De repente, sua voz se ergueu enigmática: "A
culpa de tudo isso é do meu avô." Nos segundos seguintes, a melhor hipótese que me passou pela cabeça, foi a de um avô conservador,
aconselhando a neta a poupar, em vez de gastar,
apoiado em uma versão japonesa da fábula da
cigarra e da formiga.

Alternativa "b": correta.
O NÇJta da autora: As expressões enumeradas
possuem função sintática de sujeito.
Alternativa "a" -A vírgula separa oração coordenada sindética {possui conjunção) adversativa
{ideias opostas).
Alternativa "c" -As vírgulas isolam uma oração
intercalada entre o verbo transitivo direto e objetq
direto {suscitaram um movimento).

Alternativa·"b": correta.
O Nota da autora: Várias intercalações em todas
as alternativas. Acompanhe os trechos em negrito
para se certificar da correção:
"Pensei, ainda, em lembrá-/o de que, por outro
lado, a experiência dos japoneses no Brasil estava longe
de representar um desastre. No entanto, bastou olhar
para a neta do sol nascente e, logo, perceber que ela se

l
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transportara para outras esferas, alheia à fila e a tudo o

mais que a rodeava."
Alternativa "a" -Faltou uma vírgula para
intercalar o adjunto adverbial de lugar a qualquer
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que se coloque um travessão antes de "diferença" (final do texto).

momento: como se, a qualquer momento, alguém
pudesse passar à sua frente.

Alternativa uc": correta -os dois pontos apenas citam quais são as duas crises

Alternativa "c" -Faltou uma vírgula para intercalar meio aventureiro e infelizmente: seu avô, meio
aventureiro, optara, infelizmente, pelo Brasil.

O Nota da autora: Questão de pontuàção, P';·ríodo composto e coesão.

Alternativa "d" -Fácil eliminar por haver vários
erros. Lembrando que a intercalação não é obrigatória, vamos à correção: Tentei esboçar um discurso
sociológico, ponderando qu~ os imigrantes japoneses, localizados na costa do Pacífico, tinham atraves-

sado momentos adversos, especialmente no curso da
Segunda Guerra Mundial, quando muitos deles foram
transferidos para campos de confinamento no meio-oeste americano.
Alternativa "e" -Não se separa sujeito do verbo,
é preciso retirar a vírgula: a melhor hipótese que me

passou pela cabeça foi a de um avô conservador ()
226. (ESAF - MTE - Auditor-Fiscal do Trabalho/
2006) Em relação ao texto a seguir, assinale a opção
incorreta.

O Estado Contemporâ_neo enfrenta desafios maiores do que os do Estado Moderno. Se o segundo deveria, precipuamente, garantir o funcionamento da concorrência mercantil, o Estado Contemporâneo deve
garantir, ao mesmo tempo, liberdade e igualdade;
deve equilibrar os interesses entre capital e trabalho,
tornando-se, para isso, cada vez mais intervencionista - o que o faz passar, aliás, por duas crises: a da
legitimação (dessa intervenção) e a fiscal (diferença
crescente entre as saídas necessárias e as entradas
insuficientes à distribuição de recursos). (Raquel Veras
Franco, Breve Histórico da Justiça e do Direito do Trabalho no Mundo- http://www.tst.gov.br!Srcar!Documentos/Historico)
(A) Em "maiores do que"(primeiro período), a eliminação de "do" mantém a correção gramatical do
período.
(8) A expressão "segundo" (segundo período)
retoma o antecedente "Estado Moderno" (primeiro período).
(C) O sinal de dois-pontos (último período) isola citação de outra voz que não a do autor do texto.

Alternativa "a" -Por se tratar de uma comparação, a eliminação de do pode ocorrer, pois o
emprego é facultativo.
Alternativa "b" -Cita, sequencia!mente, o
Estado Contemporâneo e o Estado Moderno. O
segundo refere-se ao Estado Moderno.
Alternativa "d" -Basta substituir: o Estado Contemporâneo deve garantir, ao mesmo tempo, liberdade
e igualdade; deve equilibrar os interesses entre capital
e trabalho, tornando-se, para isso, cada vez mais intervencionista - o que faz o Estado Contemporâneo
passar, aliás, por duas crises.
Alternativa "e" -Pode ocorrer a substituiçâo
por se tratar de uma explicação e finalizar o período.
227. (ESAF - MTE - A~ditor-Fiscal do Trabalho/2006) Assinale a opção que apresenta justificativa
correta para o emprego da vírgula correspondente.

O setor de petróleo brasileiro merece legitimamente a comemoração pelo sucesso presente, (1) e as
perspectivas do futuro contemplam êxito no trabalho
de todas as empresas que atuam nessa área no Brasil,
em especial, a Petrobras. Este futuro terá, com certeza,
a marca do realismo e da humildade, (2) que sôo duas
virtudes que, invariavelmente, andam juntas. Realismo
no reconhecimento das possibí/idades e limitações de
todas as coisas. Humildade na renúncia a qualquer
espécie de soberba, (3) de cega arrogância, (4) entendendo que a construção de uma nação e a consolidação de empresas fortes não são façanhas apenas de
um punhado de homens, mns, sim, do esforço de uma
·sociedade inteira, (5} unida pelos laços multiplicadores
da solidariedade nacional. (Joel Mendes Rennó, Jornal
do Brasil, 19/04/2006}
(A) 1- !sola oração subordinada adjetiva explicativa.
(B) 2- !sola oração subordinada adjetiva restritiva.
(C) 3- !sola complemento circunstanciaL
(D) 4 -Isola oração reduzida de gerúndio.

{D) Em ''que o faz passar", o pronome "o" retoma o
antecedente "Estado Contemporâneo" (segundo
período).

(E) 5 -lso!a oração apositiva.

(E) Os parénteses podem ser eliminados, sem prejuízo pa-ra a correção gramatical do período, desde

Alternativa "d": correta- Mais uma vez a oração reduzida. Lembremos: reduzida por não haver

~·
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conjunção (substantivas e adverbiais) nem pronome
relativo (adjetivas) e de gerúndio por haver o verbo
entendendo. A reduzida pode ser formada por infinitivo, gerúndio ou particípio.

Alternativa "a" -a vírgula separa orações com

sujeitos distintos.
Alternativa "b" -isola oração subordinada adjetiva explicativa e não restritiva (não possui vírgula}.
Alternativa "c" -a vírgula isola termos coordenados: soberba e cega arrogância.
Alternativa "e" -isola oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de particípio. Equivale a~
é unida.
228. (ESAF - MTE - Auditor-Fiscal do Trabalho/2006) Os trechos abaixo constituem um
texto. Assinale a opção que apresenta erro de

pontuação.
(A) As dívidas contraídas na imigração eram
pagas com juros de 6% ao ano, não podendo
o colono deixar de cumprir o contrato antes
de saldá-las integralmente, além de ter de
comunicar o contratante com seis meses de
antecedência.
(BJ O não cumprimento do contrato gerava multa
para o colono. Outras cláusulas apareciam nos
regulamentos das colônias, tais como as que
impunham um controle disciplinar rigoroso,
com aplicação de penas severas aos infratores.
(C) As experiências iniciais do trabalho livre do
colono foram marcadas por inúmeros conflitos, desentendimentos, greves, denúncias de
cobranças de taxas abusivas pelo importador,
rebeldia contra controle moral e disciplinar
severo imposto nas colônias.
{D) Esses fatos redundaram na acusação de Portugal
ao Brasil da prática de escravidão disfarçada. O
descumprimento do contrato pelo colono, por
exemplo, poderia representar, além da rescisão,
a multa e a pena de prisão de oito dias a três
meses.
{E) Contudo, para os fazendeiros, o clima era, de
insegurança generalizada no cumprimento dos
contratos, o que reclamaria uma regulamentação jurídica mais eficiente do que a então
vigente.
(Sidnei Machado. Disponível em: http://cafvados.
c3sf.ufpr.br!ojs2/index.php!direito!article!viewPDF/nterstitial/7766/7463)

do predicativo {no caso do verbo ser): Contudo, para
os fazendeiros, o clima era de insegurança generalizada no cumprimento dos contratos, o que reclamaria uma regulamentação jurídica mais eficiente do
que a então vigente.

Alternativa "a" -A primeira vírgula indica adição; a segunda, ênfase na informação.
Alternativa "b" -A primeira vírgula separa
exemplificação; a segunda, expressão adverbial.
Alternativa "c" -As vírgulas isolam termos coordenados (pode-se encaixar a conjunção~).
Alternativa "d" -Intercalação da expressão 2..2.!:
da rescisão.

~;intercalação da expressão além

229. (ESAF - Técnico da Receita Federal - Área
Tributária e Aduaneira/2005) Os trechos a seguir
constituem sequendalmente um texto. Assinale
o segmento que apresenta~ de pontuação.
(A) guardado com certa ansiedade por analistas do
mercado financeiro, mas de leitura difícil para o
cidadão comum, desta vez o Relatório de Inflação, divulgado a cada três meses pelo Banco Central (BC), tem um conteúdo que interessa a todos.
(B) A avaliação positiva do desempenho da economia e as projeções otimistas sugeridas por ele
justificam a expectativa de um cenário promissor para os próximos meses.
(C)

t um cenário no qual parece inevitável a queda
dos juros a uma velocidade maior do que a decidida pelo Comitê de Política Monetária (Copom)
em sua reunião de setembro, quando reduziu a
taxa Sefic em 0,25 ponto percentual.

(D) Apesar de seu título sugerir um estudo limitado à
inflação, o documento trata, também do desempenho da economia brasileira e dos impactos
que fatores externos podem ter sobre a atividade doméstica. Em praticamente todos os itens
analísados, as perspectivas são boas.
{E) Se não ficar abaixo da meta de 5,1% fixada para
este ano, a inflação deve ficar muito próximo
dela, não há riscos de gargalos na produção
que possam pressionar os preços internos, a
cotação do dólar não preocupa, não existem
ameaças reais ou riscos iminentes no cenário
internacional.
(Itens adaptados de O Estado de S.
Paulo, 01/10/2005, Editorial)

Alternativa "d": correta.
Alternativa "e": correta - Não se separa o
sujeito do verbo, nem o verbo do complemento ou

O Nota da autora: A intercalação não é considerada como um fenômeno obrigatório, mas sim
facultativo.
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O erro, na alternativa d, está na falta da vírgula
para intercalar o vocábulo também: Apesar de seu
título sugerir um estudo limitado à inflação, o documento trata, também, do desempenho da economia
brasileira e dos impactos que fatores externos podem

ter sobre a atividade doméstica. Em praticamente todos
os itens analisados, as perspectivas são boas.
Para se certificar de que as pontuações das
demais alternativas estão corretas, siga as ideias em
negrito nas alternativas a e b.

Alternativa "a" -Aguardado com certa ansiedade por analistas do mercado financeiro, mas
de leitura difícil para o cidadão comum, desta vez o
Relatório de Inflação, divulgado a cada três meses
pelo Banco Central (BC), tem um conteúdo que
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demandas desproporcionalmente superiores à
capacidade do Estado em atendê-las.
(E) Terceiro, o excesso de oferta generalizada e acrescente concentração dos meios de produção em
todos os segmentos de negócios, que colocam
em cheque a criatividade e os modelos de gestão
empresarial. A todo momento, a sobrevivência das
empresas é desafiada. A redução de custos tem
exaurido e destruído organizações inteiras, sem
distinção de tamanho e de áreas de atividade.

(Itens adaptados de Carlos Eugênio Friedrich Barreto - http://www2.uerj.br!-fabore!cquestoesc/sociedade_2-main.htm)

interessa a todos.

Alternativa "d": correta.

Alternativa "b" -A avaliação positiva do
desempenho da economia e as projeções otimistas sugeridas por ele justificam a expectativa de um cenário promissor para os próximos
meses. Exemplo de que não a intercalação não é

O Nota da autora: Não se separa, com pontu-

obrigatória.

ação, sujeito do verbo e verbo do complemento.
Exceto para indicar intercalação. Exemplo: O leitor,
por gostar dos comentários, resolveU todas as

questões.
As alternativas a, b, c e e estão corretas.

Alternativa "c" -A única vírgula utilizada no período separa a oração subordinada adverbial de tempo.

Alternativa "e" -A primeira vírgula indica inversão da oração condicional; a segunda e a terceira
indicam explicação (encaixe porque ou poi<;).

231. (ESAF- Auditor Fiscal da Receita FederalÁrea Tributária e Aduaneira/2005} Em relação ao
texto, assinale a opção correta.

230. (ESAF - Técnico da Receita Federal - Área
Tributária e Aduaneira/2005) Assinale a opção que
apresenta erro de pontuação.
(A) Parece bastante óbvio que vários fatores têm
forçado as empresas a assumirem responsabilidades sociais, até recentemente tidas como de
exclusiva competência do Estado, para com um
modelo de desenvolvimento sustentável, o que
vai muito além do desempenho econômico-financeiro do negócio.
(B) Didaticamente, poderíamos organizar esses
fatores em três grandes variáveis. Primeiro, a
crise soda! aumenta a pressão por soluções
para os problemas do crescente contingente de
empobrecidos em todo o mundo.

IBGE e BNDES mo~traram que a de~esperança nas
cidades pequenas empurra a força de trabalho
para
mídias, que detém maior dinamismo
econômico. A carga da pesada máquina admin·
istrativa das pequenas #cidades mortas" ~
pelas verbas federais do Fundo de Participação
dos Municípios. A economia local nesses munidpios, como o IBGE também já~· é dependente da chegada do pagamento dos aposentados do Instituto Nadonal de Seguridade Social. O
seminário "Qualicidade", por sua vez, confirmou
que a favelização é produto de "duas ausências", a
do crescimento econômico e a de política urbana.
(Gazeta Mercantil, 17/10/2005, Editorial)

"

5

10

{A) A forma verbal "detêm" (t.3) est. no plural para
concordar com "cidades pequenas" (t.2).
(B) A expressão "é paga" (€..5) concorda com
"máquina administrativa" {€..4).
(C) As vírgulas após "municípios" (€..7) e após "mostrou" (€..8) justificam-se por isolar oração intercalada entre termos da oração principal.

(C) Brotam, em todos os lugares, mobilizações
sociais: algumas localizadas sob a forma de
ações comunitárias; outras de dimensões globais, como movimentos em defesa dos recursos
naturais e movimentos em defesa da igualdade
econômica e social.

(D) O emprego de dois~pontos após "duas ausências" (€..12), no lugar da vírgula, prejudica a correção do período.

(0) Segundo, a incapacidade do Estado de atender às crescentes demandas de contingentes
sociais crescentemente numerosos. Parece que
o avançq do contingente populacional, impõe

(E) A presença de artigo definido feminino singular,
em suas duas ocorrências (€..12), indica que se
pode subentender após o artigo a repetição da
palavra "favelização" (t.ll).

Pontuação

Alternativa "c": correta.
O Nota da autora: Como nas questões anteriores, leia o que está em negrito para se certificar da
intercalação: A economia local nesses municípios,
como o IBGE também já mostrou, é dependente da

chegada do pagamento dos aposentados do Instituto Nacional de Seguridade Social.
A oração intercalada é subordinada adverbial
conformativa: conforme o IBGE também já mostrou.

Alternativa "a" -Concorda com médias (cidades
médias).

Alternativa "b" -Concorda com a carga.
Alternativa "d" -Não prejudica, pois cita quais
são as nduas au;;énciasn.
Alternativa "e" -Pode-se subentender a palavra
ausência.

Leia o texto a seguir para responder à questão 11.

10

15

Enquanto o patrimônio tradicional continua
sendo responsabi!idade dos Estados, a promoção
da cultura moderna é cada vez. mais tarefa de
empresas e órgãos privados. Dessa diferença
derivam dois estilos de ação cultural. Enquanto
os governos pensam sua po\í~ termos de
proteção e preservação do patrimônio histórico,
as iniciativas inovadoras ficam nas mãos da sociedade civil, especialmente daqueles que dispõem
de poder econômico para fmanéiar arriscando.
Uns e outros buscam na arte dois tipos de ganho
simbólico: os Estados, legitimidade e consenso
ãõãi")ãrecer como representantes da história
nacional; as empresas, obter lucro e construir
através da cultura de ponta, renovad~
imagem "não interessada" de sua expansão
econômica. (Nestor Garcia Canc\lni, Culturas
Híbridas, p. 33, com adaptações)

232. (ESAF - Auditor Fiscal da Receita Federal Area Tributária e Aduaneira/2005) Assinale a alteração na pontuação que provoca incoerência textual
ou erro gramatical no texto.
(A) A substituição do ponto final depois de ncultural"
(e.s) por dois-pontos.
(B) A substituição dos dois~pontos depois de "simbólico" ({1_.11) pelo sinal de ponto-e-vírgula.
(C) A substituição do sinal de ponto-e-vírgula
depois de "nacional" ({1_.13) pela conjunção e.
{D) A inserção de uma vírgula depois de "construir"
{t.14).

(E) A retirada da vírgula depois de "ponta" (e.14).

Alternativa "e": correta - A vírgula não pode
ser retirada por separar termos coordenados (substitua-a pela conjunção e): através da cultura de ponta
e renovadora.
Alternativa "a" -A oração posterior explica os
dois estilos de ação cultural.
Alternativa "b" -Na linha 13, o autor usa ponto-e-vírgula, ou seja, pode substituir os dois-pontos.
Alternativa "c" -Liga ideias complementares,
adicionais.

Alternativa "d" -Marcaria uma intercalação:(.. .)
as empresas, obter lucro e construir, através da cultura de ponta, renovadora, uma imagem "não interessada" de sua expansão econômica.
233. {ESAF - Auditor Fiscal da Receita Federal
- Area Tributária e Aduaneira/2005) Assinale o
segmento inteiramente correto quanto ao emprego
dos sinais de pontuação. (Tome os segmentos como
partes consecutivas de um texto)

Alternativa "a" -Vários autores acreditam que o
romance, Frankenstein, de Mary Shelley foi decisivo
para o estabelecimento de uma visão negativa da
ciência; mostrou pela primeira vez, a imagem do cientista tomado pela paixão e pela loucura, "criando" um
monstro que foge ao seu controle e ameaça a sociedade. Surgia o ncientista louco" e a ciência como um
instrumento perigoso e incontroláveL
Alternativa "b" -Segundo Wo!pert, "foi Mary
Shelley quem criou o monstro de Frankenstein não
foi a ciência; mas sua imagem é tão poderosa, que
alimentou medos sobre a engenharia genética que
dificilmente serão removidos". Não se poderia imaginar que aquela alegoria seria tão nefasta para os
cientistas.
Alternativa "c" -0 livro de Mary Shelley é considerado o primeiro livro de ficção científica, mas o
tratamento dado à figUra dos cientistas, nas obras
de ficção científica que o sucederam, não melhora a
imagem do cientista. Num estudo em que se pediu
que crianças, adolescentes e adultos definissem um
cientista, por meio de desenho, a imagem que apareceu não foi positiva.
Alternativa "d" -A visão estereotipada do cientista- cara de louco, olhos esbugalhados, cabelos
desgrenhados é difundida em diversos meios de
comunicação muito poderosos {cinema, quadrinhos,
desenhos animados, televisão); isso, em nada contribui para facilitar o entendimento do que seja ciência.
Alternativa "e" -Daí tive a ide ia de montar um
projeto de pesquisa! Se artistas convivessem com o
cientista no laboratório, se vissem os experimentos
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e a carga emociona! que despertam no pesquisador, se conversassem diariamente sobre seus trabalhos .. Será que a ciência seria interpretada e mostrada de outra forma?
(Diucénio Rangel, "O diálogo entre ciência e arte",

com adaptações)

Alternativa "e": correta.
O Nota da autora: Resolver através de elimina-

ção.
Iniciando pelo item 5, eliminam-se trés alternativas (b, c e d}.

Resposta correta: (x)
O Nota da autora: Questão anulada por haver
duas alternativas corretas- c e e.
Alternativa "a" -Faltou vírgula após o verbo
mostrou, porque a expressão pela primeira vez possui

vírgula posterior, indicando intercalação.
Alternativa "b" -Erro: ponto-e-vírgula antes da
conjunção adversativa mas. Deveria ser apenas vírgula.
Alternativa "d" -Vários erros: A visão estereotipada do cientista - cara de louco, olhos esbugalhados, cabelos desgrenhados- é difundida em diversos
meios de comunicação muito poderosos (cinema, quadrinhos, desenhos animados, tefevisóo). Isso em nada contribui para facilitara entendimento do que seja ciência.

234. (ESAF - Auditor Fiscal da Receita Federal Area Tributária eAduaneira/2005) No texto abaixo
foram substituídos sinais de pontuação por números. Assinale a sequência de sinais de pontuação que
devem ser inseridos nos espaços indicados para que
o texto se torne coerente e gramaticalmente correto.
Desconsidere a necessidade de transformar letras
minúsculas em maiúsculas. Os seres humanos sofrem
sempre conflitos de interesse com os ressentimentos,
facções, coalizões e instáveis alianças que os acompanham (1) no entanto, o que mais interessa nesses fenómenos conflituosos nóo é o quanto eles nos separam,
mas quão frequentemente eles são neutralizados, perdoados e desculpados. Nos seres humanos (2) com seu
extraordinário dom narrativo, uma das principais formas de manutenção da paz é o dom humano de apresentar (3) drcimatizar e explicar as circunstâncias atenuantes em tomo de violações que ameaçam introduzir
conflito na habitualidade da vida (4) o objetivo de tal
narrativa não é reconciliar, não é legitimar, nem mesmo
desculpar, mas antes (5) explicar. (Jerome Bruner. Atos
de significação, adaptado)

(... )o objetivo de tal narrativa nó o é reconciliar, não
é legitimar, nem mesmo desculpar, mas antes, explicar.
A vírgula é obrigatória por se tratar de zeugma - a
vírgula indica a omissão do verbo ser: é.

Através do item 4, chega-se à resposta: () as
circunstdncias atenuantes em torno de violações que
ameaçam introduzir conflito na habitualidade da
vida. O objetivo de tal narrativa nóo é reconciliar()
1)

Qualquer pontuação sugerida, cabe.

2)

Por ser uma intercalação: vírgula.

3)

Termos coordenados (cabe a conjunção e): vírgula.

235. (ESAF- Secretaria da Receita Federal- Técnico da Receita Federal/2003) Em re!açdo ao texto,
assinale a opção incorreta a respeito dos sinais de
pontuação.
O governo, de janeiro a maio deste ano, arrecadou R$ 937 milhões adicionais por meio do Programa
de Integração Social ~ PIS. Em dezembro do ano
passado, a alíquota da contribuição subiu de 0,65%
para 1,65%. O aumento foi concedido para compensar possíveis perdas de arrecadação com o fim
da cumu!atividade- incidência da contribuição em
todas as etapas da fabricaçóo do mesmo produto, que foi aprovado no final do ano passado. (Sílvia
Mugnatto, Folha de S.Paulo, 01/09/2003)
(A)

As vírgulas da linha 1 se justificam por isolar um
complemento circunstancial intercalado entre o
sujeito e o predicado do período.

(8) Eliminando-se o travessão {f:.3), "PIS" poderia
estar entre parênteses, sem prejuízo gramatical
para o período.
(C) Se a expressão "Em dezembro do ano passado"{f:.4) estivesse no final do período {com
minúscula) não haveria exigência de isolá-la
antecedendo-a com uma vírgula.

a)

{0) Os travessões das linhas S e 10 poderiam ser
substituídos por parênteses e o período se manteria gramaticalmente correto.

,,

(E) A vírgula após o travessão(f:.lO) justifica-se para
isolar a subsequente oração de caráter restritivo.

2

b)

3

4

5

d)

e)

Alternativa "e": correta.

f
.
..

I'

Pontuação
O Nota da autora: A vírgula não isola oração
restritiva, apenas explicativa. Para fixar: oração
subordinada adjetiva explicativa possui pontuação;
adjetiva restritiva não possui.

Retire a intercalação: O aumento foi concedido
para compensar possíveis perdas de arrecadação com o fim da cumulatividade- incidência da
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a vírgula, passa a explicar e indica que todos os
satélites fotografam o planeta.
Dica: oração adjetiva possui pronome relativo.
Há dois tipos: restritiva =sem pontuação (sentido de alguns); explicativa= com pontuação (sentido de todos).

contribuição em todas as etapas da fabricação do

mesmo produto -, que foi aprovado no final do
ano passado.
Alternativa "a" -Intercalação.
Alternativa "b" -Aposto explicativo.

Alternativa "c"- Aoração estaria na ordem direta.
Alternativa "d"- Tratando-se de intercalações,
as vírgulas, os travessões e os parênteses podem ser
usados.

2.FCC
236. (FCC - TCE/PI - Auditor Fiscal de Controle
Externo/2014) Fragmentos receberam acréscimo
de vírgula(s).
!. Mas a partir de agora podemos conceber os
objetos que desejamos utilizar I Mas, a partir de
agora, podemos conceber os objetos que desejamos utilizar.

11. Sem isso não teria sido possível fazer os satélites I Sem isso, não teria sido possível fazer os
satélites.
111. os satélites que fotografam o planeta/ os satélites, q~e fotografam o planeta.
Não houve alteração de sentido APENAS em
(A) L

(B) 11.
(C) 111.

(0) I e 11.
(E) 11 e 111.

237. {FCC - TCE/AM - Analista Técnico de Controle Externo/2013) Está plenamente adequada a
pontuação do seguinte período:

(A) Diante da TV, assistindo à transmissão da chegada do homem à Lua, os adultos, se emocionavam, ao passo que uma criança alheia, à importância do evento, manifestava seu desejo, de
assistir a um desenho animado que ela, certamente, achava muito mais interessante.
(B) Diante da TV, assistindo à transmissão, da
chegada do homem à Lua, os adultos se emocionavam ao passo que uma criança, alheia à
importância do evento manifestava seu desejo
de assistir a um desenho animado, que ela certamente achava muito mais interessante.
(C) Diante da TV, assistindo à transmissão da chegada do homem à Lua, os adultos se emocionavam, ao passo que uma criança, alheia à importância do evento, manifestava seu desejo de
assistir a um desenho animado, que ela certamente achava muito mais interessante.
(D) Diante da TV assistindo à transmissão da chegada do homem à Lua, os adultos, se emocionavam, ao passo que, uma criança alheia
à importância do evento, man_ifestava seu
desejo de assistir a um desenho animado, que
ela certamente, achava muito mais interessante.
(E) Diante da TV assistindo à transmissão da chegada
do homem à lua, os adultos se emocionavam, ao
passo que, uma criança alheia, à importância do
evento, manifestava seu desejo, de assistir a um
desenho animado, que ela certamente achava
muito mais interessante.

Alternativa correta: letra "d"
I. A vírgula antes de conjunção adversativa é obrigatória e esse não é o caso da questão, apenas
queria lembrar você, caro(a) leitor(a). A inserção
da vírgula após a conjunção não altera o sentido.

11. A oração está na ordem indireta e a vírgula
cabe perfeitamente após o pronome demonstrativo. Ordem direta (iniciando com o sujeito):
não teria sido possível fazer os satélites sem isso.
lU. No primeiro caso, ocorre restrição: apenas
alguns satélites fotografam o planeta; inserindo

Alternativa correta: letra "c"- Por eliminação
e por trechos para ganhar tempo na prova.
1. Diante da TV,= vfrgula obrigatória por indicar
inversão (a oração não se inicia com sujeito). Eliminadas O e E;

2. Assistindo à transmissão da chegada do
homem à Lua, "" intercalação. Leia o que está
em negrito: Diante da TV, assistindo à transmissão da chegada do homem à Lua, os adultos se
emocionavam ao passo que uma criança. Eli-

'832

minada B por haver uma vírgula descabida dentro da intercalação;

3. Os adultos se emocionavam = não "O e separa
com pontuação o sujeito do verbo. Eliminada A
e chegamos à resposta sem precisar ler o trecho
inteiro.
4. Quanto às vírgulas r:psteriores: separa oração
adverbial, intercalaçãci e oração subordinada
adjetiva explicativa, respectivamente.

238. {FCC- Agente Fiscal de Rendas- SP/2013)
Um carro comumente significa sucesso, um
cigarro, auto-afirmação; as praias oferecem um paraíso perdido, e as roupas de um estilista definem a identidade. (Alberto Mangue!, Lendo imagens: uma história de umor e ódio. Trad. Rubens Figueiredo, Rosaura
Eichemberg, Cláudio Strauch, São Paulo: Companhia
das Letras, 2001, p. 143 e 144)

A frase em que se nota emprego de vírgula
determinado pelo mesmo motivo que definiu sua
presença no segmento destacado acima é:
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Alternativa "c" - o termo "o bom humor e a
idade" vem entre vírgulas por se tratar de aposto que
explica quais são os "hábitos quietos". Já a última vírgula tem a função de separar o termo "favoreceram"
deslocado de sua posição normal na frase "(...]hábitos quietos [...J me favoreceram".
Alternativa "e"- a vírgula é utilizada para separar um período composto (oração coordenada adversativa).
Instruções! Considere o texto a seguir para
responder à questão.
A arrogância
da interpretação a posterior/
A história não se repete,
mas rima.
(Mark Twain)
A história repete-se; essa é uma das coisas erradas
da história (Ciarence Oarrow)
A história tem sido definida como uma coisa
depois da outra Essa ideia pode ser considerada
um alerta contra duas tentações, mas eu, devidamente alertado. flertarei cautelosamente com
ambas. Primeiro, o historiador é tentado a vasculhar o passado à procura de padrões que se repetem; ou, pelo menos, como diria Mark Twain, ele
tende a buscar razão e rima em tudo.

(A) Suas ligações eram sempre frequentes, ainda

que breves.
(B) Se és feliz, escreve; se és infeliz, escreve também.
(C) Os meus hábitos quietos, o bom humor e a idade,
principalmente esta, me favoreceram.
(D) Ela perdeu o fiel companheiro; a menina, um pai
amoroso.

10

(E) Não é novo nada disto, nem eu estou aqui para
dizer coisas novas.
15

Alternativa "d": correta - A utilização da vírgula, neste caso, sinaliza a ocorrência de zeugma ou
elipse, figura de linguagem que consiste na omissão
de palavras ou partes de frases expressas anteriormente no texto, podendo tais palavras ou partes
de frases sofrer ou não flexão. "Ela perdeu o fiel
companheiro; a menina, (perdeu) um pai amoroso."
O mesmo se dá no enunciado da questão ".. um
cigarro, (significa) autoafirmação".

20

Alternativa "a"- a vírgula é utilizada para separar um período composto (oração coordenada adversativa).
Alternativa "b" - as vírgulas têm a função
de separar o termo deslocado (escrever) da frase.
Já o ponto e vírgula separa orações coordenadas,
quando pelo menos uma delas já possui elementos
separado~ por vírgula. Outro exemplo: "O resultado
final foi o "seguinte: dez professores votaram a favor
do acordo; nove, contra".

30
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Esse apetite por padrões afronta quem acha que
a história não vai a lugar nenhum e não segue
regras - "a história costuma ser um negócio
aleatório, confuso", como também disse o próprio
Mark Twain. A segunda tentação do historiador é
a soberba do presente: achar que o passado teve
por objetivo o tempo atual, como se os personagens do enredo da história ni.io tivessem nada
melhor a fazer da vida do que prenunciar-nos.
Sob nomes que niio vêm ao caso para nós, essas
si.io questões atualissimas na história humana, e
surgem mais fortes e polêmicas na esçala temporal mais longa da evolução. A história evolutiva
pode ser representada como uma espécie depois
da outra. Mas muitos biólogos hão de concordar
comigo que se trata de uma ideia tacanha. Quem
olha a evolução dessa perspectiva deixa passar
a maior parte do que é importante. A evolução
rima, padrões se repetem. E não simplesmente
por acaso. Isso ocorre por razões bem compreendidas, sobretudo razões darwinianas, pois a biologia, ao contrário da evolução humana ou mesmo
da física, já tem a sua grande teoria unificada,
aceita por todos os profissionais bem informados
no ramo, embora em várias versões e interpretações. Ao escrever a história evolutiva, não me
esquivo a buscar padrões e princípios, mas procuro fazê-lo com cautela.
E quanto à segunda tentação, a presunção da
interpretação a posteríori, a ideia de que o passado atua para produzir nosso presente especifico? O falecido ~tephen Jay Gould salien:~~; com
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elegemos como originário depende certamente da ide/a
de nós mesmos que preferimos, hoje, contemplar. Evice~ versa: a vi5ão de nosso presente decide das origens que
confessamos (ou até inventamos). Assim acontece com
as histórias de nossas vidas que contamos para os amt~
gos e para o espelho: os inícios estão sempre em fun"
ção da imagem de nós mesmos de que gostamos e que
queremos divulgar. As coisas funcionam do mesmo jeito
para os tempos que consideramos "nossos~ ou seja, para
a modernidade.

na mitologia popular, uma caricatura quase tão
ubíqua quanto a de lemingues atirando~se ao
penhasco (aliás, outro mito falso), é a de uma
fila de ancestrais simiescos a andar desajeitadê!mente, ascendendo na esteira da majestosa figura
9.!:!! os encabeça num andar ereto e vigoroso: o
Homo sapiens sapiens - o homem como a última
palavra da evolução (e nesse contexto é sempfe
um homem, e não uma mulher), o homem como
o alvo de todo o empreendimento, o homem
como um magneto, atraindo a evolução do passado em direção à proeminência.

Bem antes que tentassem me convencer de que a
data de nascimento da modernidade era um espirro cartesiano (...), quando era rapaz, se ensinava que a modernidade começou em outubro de 1492. Nos livros da
escola, o primeiro capítulo dos tempos modernos eram
e são as grandes explorações. Entre elas, a viagem de
Colombo ocupa um lugar muito especial.

(Richard Dawkins, com a colaboraçáo de Yan
Wong, A grande história do evolução: Na trilha
dos nossos ancestrais. Trad.Laura Teixeira Motta.
São Paulo: Companhia das letras, 2009, p. 17-18)

239. (FCC-J Afirma-se corretamente que, no último
parágrafo,
(A) o ponto de interrogação (linha 37) sinaliza a pergunta que foi diretamente respondida por Ste-

Descidas Saara adentro ou intermináveis caravanas
por montes e desertos até u China de nada valiam com"
paradas com a aventura do genovês. Precisa ler "Medi~
terrâneo" de Femand Braude/ para conceber o alcance
simbólico do pulo além de gibra/tar, não costeando, mas
reto para frente Precisa, em outras palavras, evocar o mar
Mediterrâneo- este pátio comum navegável e navegado
por milênios, espécie de útero vital compartilhado- para
entender por que a viagem de Colombo acabou e continua sendo uma metáfora do fim do mundo fechado, do
abandono da casa matemo epaterna. {Contardo Calligaris, ':4 Psicanálise e o sujeito colonial~ IN: Psicanó/íse ecolonização: leituras do sintoma social no BrasiL Porto Alegre:
Artes e Ofícios, 1999, p.11-72.)

phenJay.

(B) os parênteses às lilihas 41 e 42 acolhem retificação, realizada de modo idêntico ao que se nota
em "E'..l a vi ontem, aliás, anteontem".
os dois-pontos, à linha 45, introduzem uma citação latina que é traduzida com objetividade no
trecho após o travessão.
(0) a colocação de uma vírgula antes do pronome
que, à linha 44, é optativa, por isso a frase alterada manteria rigorosamente o sentido original.

(C)

(E) os parênteses, às linhas 45 e 46, acolhem comentário considerado pertinente: mas digressivo
com relação ao fio principal da argumentação.

Alternativa "b": correta- Retificar: emenda ou
correção do que não está certo ou é defeituoso.
Alternativa "a": Não foi diretamente respondida por Stephen Jay.
Alternativa "c": Não é traduzida com objetividade.
Alternativa "d": Trata-se de uma oração subordinada adjetiva (possui pronome relativo) restritiva
(sem pontuação). Se a oração não pode ser retirada,
não pode haver pontuação, pois altera o sentido.
Quando pode ser retirada, possui pontuação e é classificada como oração adjetiva explicativa.
Alternativa "e": Ê uma explicação.

l~struções: considere

o texto a seguir
para responder à questão.

Quando começa a modernidade? A escolha de uma
data ou de um evento não é indiferente. O momento que

240. (FCC - Agente Fiscal de Rendas - Nível-1
-2006) A única afirmação INCORRETA sobre os sinais
de pontuação empregados no texto é:
{A) Os travessões em- este pátio comum compartilhado- (no terceiro parágrafo) isolam uma apreciação acerca do Mediterrâneo e são equivalentes a vírgulas.
{B) A vírgula antes de não costeando (no terceiro
parágrafo) pode ser substituída, sem prejuízo da
correção, por travessão.
(C)

Os dois pontos apôs vice-versa: (linha 5) anunciam
um esclarecimento acerca do que foi enunciado.

(0) Os parênteses em (ou até inventamos) -linhas 6
e 7 - incluem comentário considerado um viés
do que se afirma.
(E) As aspas em "nossos" (linha 12) firmam o caráter
irônico da expressão, exigindo que se entenda o
enunciado em sentido contrário {trata-se, assim,
de "tempos que nos são estranhos").

Questão anulada pela banca.

•
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Conclusão do recurso elaborado pela Professora
Claudia Kozlowski e acatado pela banca: Chegou-se à
conclusão de que a afirmativa contida na alternativa
"d" da presente questão, na verdade seu gabarito,
como disposto pela Banca Examinadora, não padecla
de qualquer erro. Assim sendo, não há como se aceitar
este gabarito. Dado o grau de subjetividade de que se
reveste a argumentação contida para o emprego das
aspas no vocábulo "nossos"- alternativa "c"-, embora
estejamos convictos de nossa interpretação para tal
emprego, poderá haver relutância em adotar-se como
resposta da presente questão esta altemativa, o que
seria, evidentemente, a melhor solução. No entanto,
ainda que não concorde conosco, a eminente Banca
Examinadora não terá como ignorar a validade dos
argumentos que envolvem a questão do emprego do
duplo travessão, e, neste caso, providenciará a anulação
da questão em tela. Fonte: https://pontodosconcursos.
com.br/a rtigos3.asp?prof::,1OO&art=2818&id pagc::::15
241. (FCC - Agente Fiscal de Rendas - Nível-1
-2006) Alterando-se a pontuação de um segmento

Alternativa "d": Não, não, são crianças comentando
um fílme de mocinho e bandido, são frases de adultos,
reiteradas, a propósito, das mais diferentes pessoas.
Alternativa "e": A escolha do critério de julgamento é, sempre, crítica e sofrida, quando responsável.
242. (FCC - Agente Fiscal de Rendas - Nível-1
-2006) Considere as seguintes frases:
O autor lamen~a a situaçào dos jovens de hoje,

que vivem o tempo como uma espécie de presente contínuo.
11.

Ao final do século XIX, ocorreu o esquecimento
dos mecanismos sociais que vinculam nossa
experiência pessoal à das gerações passadas

111. Preservemos a memória do passado, cujas experiências encerram llções ainda vivas.

A eliminaçào da vírgula acarretará alteração de
sentido APENAS para o que está em
(A) I e 11.

do texto, ela permanecerá defensável e coerente,
considerado o contexto, em:

(8) I e 111.

(A) Tal busca de discernimento é antiga e, em princípio, é legítima.

10111.

(B} Interesses estratégicos e econômicos são assim

(E) 111.

(C) I.

mascarados, pela suposta preservação, de princípios da civilização.
{C) A busca de distinção, entre o que é "do bem", e o

que é do mal", traz consigo, um dilema.
{0) Não, não, são crianças comentándo um filme de

mocinho e bandido, são frases- de adultos, reiteradas a propósito, das mais diferentes pessoas.
escolha do critério de julgamento, é, sempre,
crítica e sofrida quando responsáveL

{E) A

Alternativa "a": correta - As vírgulas estão
intercalando o adjunto adverbial e podem ser retiradas.

Alternativa "b": correta - Se a eliminação da
vírgula acarreta alteração de sentido, basta procurar
a vírgula anteposta ao pronome relativo, pois passa a
oração de adjetiva explicativa (com pontuação) para
adjetiva restritiva (sem pontuação).
A oração explicativa, que sempre vem acompanhada de pontuação, pode ser retirada sem que
ocorra perda de sentido porque há generalização.
Enquanto a restritiva possui informações que restringem. Se restringem, não podem ser retiradas.
Imagine que maravilha se o exemplo abaixo não
restringisse e sim explicasse:
Os candidatos que estudam são aprovados.

Possíveis correções- por haver outras possibilidades.
Alternativa "b": As vírgulas não podem ser alteradas por estarem separando o predicativo do sujeito
(mascarados) do complemento nominal (de princípios da
civilização). leia apenas o que está em negrito: Interesses
estratégicos e econômicos são assim mascarados, pela
suposta preservaçáo, de princípios da civilização.
Alternativa "c": A busca de distinção, entre o
que é "do bem" e o que é do mal", traz consigo um
dilema.

Se colocasse vírgulas ou travessões, a informação equivaleria a todos os candidatos são aprovados
e todos estudam.
Quanto à questão:
I.

Há pronome relativo e passa a oração de explicativa para restritiva""' muda o sentido.

1!.

Não há pronome relativo. A vírgula apenas indica
inversão do adjunto adverbial. Cuidado: a gramática tornar-se-ia incorreta, mas o sentido não
é alterado.

r
I
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!!I. Há pronome relativo e passa a oração de explica-

Trecho para julgar o item.

tiva para restritiva"" muda o sentido.

·---·------243. {AFR/SP - Agente Fiscal de Rendas - Nível-1
-2002) A frase no aparato legal ainda em vigor permite
ao prefeito empurrar a conta para 20poderia também
ser corretamente pontuada da seguinte forma:
(A) O aparato lega ainda em vigor permite, ao prefeito, empurrar a conta para 2001.
(B) O aparato legal, ainda em vigor permite ao prefeito, empurrar a conta para 2001.
{C) O aparato legal, ainda em vigor, permite ao prefeito empurrar a conta para 2001.
(0) O aparato legal ainda, em vigor, permite ao prefeito empurrar a conta, para 2001.

A experiência de govemança pública tem mostrado que os sistemas democráticos de governo se fortalecem à medida que os governos eleitos assumem
o liderança de processos de mudancas que buscam o
atendimento das demandas de sociedades cada vez
mais complexas e alcançam resultados positivos perceptíveis pela população. (...)
Internet: <httpi!aquarius.mcti.gov.br> (com adaptações).
245. {CESPE/UnB - TCU - Auditor Federal de
Controle Externo/2013) A inserção de vírgula logo
após a palavra nmudanças" traria prejuízo à coerência do texto.

( ) Certo ( ) Errado

(E) O aparato legal ainda em vigor, permite ao pre-

I
I

I
I

I
I\

I

feito empurrar, a conta para 2001,
Certo.
Alternativa "c": correta ~ Houve uma interca~
!ação. Basta ler os vocábulos em negrito: O aparato
legal, ainda em vigor, permite ao prefeito empurrar

a conta para 2001.

3.CESPE
Trecho para julgar o item.

(. ..) Governar de modo inovador exige, invariavelmente reoensaro modelo seculardegovemança pública
em todas as suas dimensões: política, econômica, social
e tecnolÓgica. Com a evolução sociotécnica, fortemente
alavancada pelo desenvolvimento das tecnologias da
informação e comunicação, as mudanças na govemança
pública implicam mudanças na base tecnológica que sustenta a burocracia, nas estruturas do aparelho de Estado
e em seus modelos de gestão.
Internet <http://aquarius.mcti.gov.br> (com adaptações).
244. (CESPE/UnB - TCU - Auditor Federal de
Controle Externo/2013) Não haveria prejuízo do
sentido original do texto caso o termo "invariavelmente" fosse deslocado, com as vírgulas que o isolam, para imediatamente depois de "repensar".

( ) Certo ( ) Errado

Errado - Exige, variavelmente, repensar: o
advérbio está ligado ao verbo exigir; deslocando, o
sentido alteraria: Governar de modo inovador exige
repensar, invariavelmente, o modelo secular de
governança pública. O advérbio estaria ligado ao
verbo repensar, ou seja, há prejuízo do sentido.

O Nota da autora: Inserir ou retirar a vírgula
anteposta ao pronome relativo alterará sempre o
sentido, já que a oração adjetiva explicativa possui
pontuação (vírgula, travessão ou parênteses) e arestritiva não possui pontuação.

No trecho, por estar sem pontuação, sabemos
que está se referindo apenas às mudanças que buscam o atendimento das demandas de sociedades
complexas; inserindo vírgula, a ideia é de que todas
as mudanças busquem o atendimento das deman~
das. Passa de sentido restritivo (algumas) para explicativo (todas).

Trecho para julgar o item.

O crescimento populacional e econômico, aliado

à evolução dos mercados e à complexidade das relações sociais, traduz-se em demandas por serviços
públicos mais sofisticados, em maior quantidade
e com mais qualidade. Para estar à altura das exigências da sociedade do século XXI, o desafio que se
coloca ao pais é a construção de um Estado n;nteligente~ que incorpore os avanços tecnológicos, a rapidez e as facilidades da era digital.
Por dentro do Brasil. Modernização da gestão
pública. Internet (com adaptações).
246. (CESPE/UnB - TCU - Auditor Federal de
Controle Externo/2013) As aspas empregadas
em "inteligente" marcam o tom irônico que o termo
adquire no contexto em que se insere.

( ) Certo ( ) Errado
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Errado ~ Indica personificação: característica

humana dada à coisa, no caso: um Estado

Trecho para o próximo item.
(.. .) Eis aí o fundamento prime1i·o das políticas em
favor de quaisquer minorias. No que toca às pessoas
com deficiência, é possive/ afirmar que o viés assisten-

ciafista e caridosamente excludente que orientava as
ações governamentais tem sido substituído por programas de efetiva inclusâo, que visam formar cidadãos

sujeitos do próprio destino, e não mais meros beneficiários de políticas de assistência social. (... )
Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. Secretaria de lnspeçáo do Trabalho. A inclusão de pessoas
com deficiência no mercado de trabalho. 2.aed., Bra-

sília, 2007. Internet: <www.dominiopublico.gov.br>
(com adaptações).
247. (CESPE - Auditor~Fiscal do Trabalho MTE/2013) A inserçào de vírgulas imediatamente
antes e depois da oração "que orientava as ações
governamentais" manteria a correção gramatical,
mas alterarla o sentido do período.

{ ) Certo ( ) Errado

Certo - A oração inicia-se com pronome relativo, ou seja, é subordinada adjetiva restritiva. Ao
inserir vírgula, a correção gramatical é mantida,
mas o sentido passaria de restritivo (alguns) a explicativo {todos).

4.PUC
248. (PUC/PR- TCE/MS- Auditor/2013) Tome por
base a explicação a seguir para responder à questão.
É separado por vírgula o gerúndio

(1) anteposto à oração principal:
Confirmando o sucesso de suas promoções, o
Centro Social realizará um bingo amanhã.
{2) colocado depois da oração principal, que
equivale, na maioria das vezes, a uma oração
coordenada iniciada pela conjunção e ou e isso:

Língua Portuguesa • Duda Nogueira

(3) que tem a função de uma oração adjetiva
explicativa: A atriz paulistana Cristiana Reali,
morando em Paris desde os sete anos, não aceitou nenhum dos convites para filmar no Brasil.
Adaptado de PIACENTINI, Mario Tereza de Queiroz.
Só vírgula: método fácil em vinte lições. São Carlos:
EdUFSCar, 2003, p. 84-85.

Considere os itens (1), (2) e (3) e assinale a alternativa CORRETA.
(A) O item {2} justifica o emprego da vírgula em
"Ela mudou-se para B!umenau e casou-se imediatamente, abandonando mais uma vez o
empregon.
(8} O item (1} valida o emprego da vírgula em

''Desesperada, chorou demais".
(C) O item (3) justifica o uso da vírgula em "Obser-

vando que não há recursos suficientes para
todos, o presidente pede o apoio do Congresso
à reforma tributária".
{0) O item (1) normatiza o emprego da virgu!a em
"Tibaldeschi residiu em SC de 1924 a 1940, dedi-

cando-se ao ensino da língua e à inspeção escolar".
(E) O item (2) justifica o emprego da vírgula em
"Estudando as lições atentamente, qualquer um
aprende".

Alternativa correta: letra "a" - Oração principal: casou imediatamente. Informação que justifica
o emprego da vírgula: t separadoporvírgulaogerúndio anteposto à oração principal:
Alternativa "b"- Trata-se de período simples:
uma oração. A vírgula separa inversão do predicativo do sujeito: Chorou demais (e estava) desesperada.

Alternativa "c" - Para haver oração adjetiva,
deve haver o pronome relativo, ou o verbo na forma
nominal (infinitivo, gerúndio ou particípio) que indicará oração reduzida.
Exemplo do item 3: A atriz paulistana Cristiana
Rea!i, morando em Paris desde os sete anos"" que
(a qual) mora em Paris.
A oração desta alternativa é causa! {reduzida):
por que o presidente pede o apoio do Congresso à
reforma tributária? Por observar que não há recursos suficientes para todos.

O mediador tomou seu lugar à mesa, aguardando o momento de iniciar o debate.[= tomou seu
lugar à mesa e aguardou]

Alternativa "d"- A vírgula está posposta à oração principal e não anteposta.

Ganhar a taça é uma questão de honra para a
Chapecoense, aumentando a emoção entre os jogadores.[= e isso aumenta]

Alternativa "e" - A vírgula indica inversão da
oração subordinada condicional = se estudar as
lições atentamente.
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S.IC

de sujeito, assinale a alternativa correta quanto à
pontuação.

249. (IC - TCM/GO - Auditor de Controle
Externo/2012) Assinale a única alternativa, que ao
revisar a pontuação empregada no período "O Artista"

{A) Aavaliação de aliados é que, se o próprio ministro
da Fazenda questiona a eficiência da presidente,
é difícil convencer os congressistas a aderirem a
um pacote de medidas impopulares proposto
por ela.

tinha tudo para acabar no escaninho do "cult movie
para cinéfilos". Mas caiu nas graças de Hol\ywood e
ultrapassou os limites do público segmentado.", se
encontre de acordo com as normas gramaticais:
(A) "O Artista", tinha tudo para acabar no escaninho
do "cult movie para cinéfilos", mas caiu nas graças de Hollywood, e ultrapassou os limites do
público segmentado.
(B) "O Artista" tinha tudo para acabar no escaninho
do, cult movie para cinéfilos. Mas caiu nas graças de Hollywood _e ultrapassou os limites do
público segmentado.
(C) "O Artista" tinha tudo para acabar no escaninho
do "cult movie para cinéfilos", mas caiu nas graças de Hollywood e ultrapassou os Hmites, do
público segmentado.
(0} "O Artista" tinha tudo para acabar no escaninho
do "cult movie para cinéfilos", mas caiu nas graças de Hollywood e ultrapassou os limites do
público segmentado.
(E} "O Artista", tinha tudo para acabar no escaninho
do "cult movie para cinéfilos", mas caiu nas graças de Hollywood e, ultrapassou os limites, do
público segmentado.

avaliação, de aliados é que, se o próprio ministro da Fazenda questiona a eficiência da presidente, é difícil convencer os congressistas a
aderir a um pacote de r.1edidas impopulares
proposto por ela.

(B) A

{C) A avaliação de aliados, é que, se o próprio ministro

da Fazenda questiona a eficiência da presidente,
é difícil convencer os congressistas a aderir a um
pacote de medidas impopulares proposto por
ela.
(D}

A avaliação de aliados é, que, se o próprio ministro da Fazenda questiona a eficiência da presidente, é difícil convencer os congressistas a
aderir a um pacote de medidas impopulares proposto por ela.

(E)

Aavaliação de, aliados é que, se o próprio ministro
da Fazenda questiona a eficiência da presidente,
é difícil convencer os congressistas a aderir a um
pacote de medidas impOpulares proposto por
ela.

Alternativa correta: letra "b"
Alternativa correta: letra "d"

O Nota da autora: Se as frases são iguais, basta
ler trechos e eliminar alternativas. Ao trabalho:
-"O Artista" tinha tudo para acabar no escani-

nho do "cu!t movie para cinéfilos" = não se usa vírgula entre sujeito e verbo. Eliminadas A e E;
-acabar no escaninho do "cult movie para cinéfilos", mas caiu nas graças de Hollywood =a vírgula
é obrigatória para separa oração coordenada adversativa. Eliminada B;
-caiu nas graças de Hollywood e ultrapassou os
limites do público segmentado= a conjunção coar~
denada aditiva une duas orações e não necessita de
pontuaçãd. Eliminada C por haver vírgula desnecessária entre limites e do público.

...............................................

Não pode haver pontuação entre sujeito e verbo
e entre verbo e complemento. Eliminam-se as alternativas b, c, de e facilmente.
Importante perceber que há oração subordinada
adverbial condicional intercalada ~ leia o que está
em negrito:
A avaliação de aliados é que, se o próprio
ministro da Fazenda questiona a eficiência da presidente, é difícil convencer os congressistas a
aderirem a um pacote de medidas impopulares
proposto por ela.
251. (Duda Nogueira) Para não alterar o sentido de

uma informação, pode ser inserida uma vírgula antes
do pronome relativo destacado em: O candidato
g,yg_entregou a prova antes do horário foi eliminado
do concurso.
( ) Certo ( ) Errado

Q!JESTÕES INÉDITAS
Considerando que a
expressão "a avaliação de aliados" possui função
250. (Ouda

Nogueira)

O Nota da autora: a primeira dica é que acrescentando ou suprimindo o sinal de pontuação antes
do pronome relativo sempre acarretará mudança

•·

•.,
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de sentido. Por qué? Se há pronome relativo, nor-

f)

Termos coordenados !i gados por "e", "ou", ''nem":

malmente, há oração subordinada adjetiva, ou seja,
existe um verbo. Para ser oração, é necessário que
haja verbo, certo? Pois bem, lembremos que existem
dois tipos de oração adjetiva: explicativa e restritiva.

Pedro ou Paulo casará com Maria. Não necessitavam de dinheiro nem de auxílio. Não há vírgula
em adição.

- Explicativa: possui pontuação e o sentido é

E os pais, e os amigos, e os vizinhos magoaram-no .

genérico, de todos;

Não estudava português, nem matemática, nem
direito, nem informática.

- Restritiva: não possui pontuação e o sentido é
restrito, de alguns.
Em "O candidato que entregou a prova antes do
horário foi eliminado do concurso", a oração principal é O candidato foi eliminado do concurso (não
possui pronome relativo ou conjunção); a segunda
oração é adjetiva por possuir pronome relativo: que
entregou a prova antes ~o horário. O "que" pode
ser substitufdo por o qual.

Polissindeto: repetição da conjunção. Indica
ênfase.
g) A vírgula entre orações:
O homem, que é um ser racional, aprende cada vez
mais g Oração subordinada adjetiva explicativa
O homem que encontramos perto do lago parecia
aborrecido g Oração subordinada adjetiva restritiva

Pensemos juntos: todos os candidatos entrega~
rama prova antes do horário? Não. Está evidente que
apenas um candidato entregou. Como sabemos?
Não há pontuação e o sentido ê de alguns, ou de um.
Inserindo a vírgula, criaríamos uma grande mentira,
pois alegaríamos que todos entregaram.
Síntese: retirar ou inserir pontuação antes do pronome

relativo acarretará erro.
(Fonte: Livro Simuladaço Língua Portuguesa,
tora JusPodívm)

Quando o cantor entrou no palco, todos aplaudiram g Oração subordinada anteposta à oração
principal
~

Edi~

Espero que você me telefone g Não se separa oração principal da subordinada substantiva

Cheguei, pedi silêncio, aguardei alguns minutos e
comecei a palestra g Orações coordenadas

•

DICAS

Os ignorantes falavam demais, e os sóbios se mantinham em silêncio g Orações coordenadas com
sujeitos diferentes

•

E volta, e recomeça, e se esforça, e consegue g
Pofissíndeto: ênfase
Eu, disse o orador, não concordo g Oraçáo inter·
calada

1. VÍRGULA
a)

A vírgula no interior da oração g Ordem direta:
sem vírgula

~

•

Termos intercalados g Natal, capital do Rio Grande
do Norte, é uma cidade encantadora.

Duplas vírgulas podem ser substituídas por travessões ou parênteses.

b) Termos deslocados - Inversão g Naquele dia,
os candidatos receberam a imprensa = adjunto
adverbial deslocado
c)

Palavras omitidas- Zeugma ou Elipse:
"O meu pai era paulista

Meu avó, pernambucano

2. PONTO-E-VÍRGULA
a}

Separa oração coordenada que venham quebradas no seu interior por vírgulas.

b) Separa oração que tenha zeugma na segunda:
Ele estudou economia; nós, português.

O meu bisavó, mineiro

c)

Meu tataravô, baiano" (Chico Buarque)

d) Oração coordenada extensa.

d} Vocativo g "Meus amigos, a ordem é a base do
governo."
e) Termos coordenados assindéticos g Aquela pai~
sagem nos despertava confiança, tranqui!idade,
calma e paz.

e)

Antítese= oposição.

Enumeração.

3. DOIS-PONTOS
a)

Citam, enumeram e explicam.

r
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Coesão e Coerência ·~=,Re~scritura de fr~s!~~
;

Hora de revisar todo o conteúdo gramaticaL
Neste tópico hâ questões que abrangem fonologia,
morfologia e sintaxe, além da avaliação da clareza

01. {VUNESP- Agente Penitenciário- ES/2013) A
expressão ~papelão", no terceiro quadrinho, refere·se ao seguinte comportamento do rapaz:

da frase, do sentido.

(A) ter levado duas horas para dormir de novo.

Em editais, podem mencionar: Redação (con-

(B) ter acordado antes das quatro da manhã.

fronto e reconhecimento de frases corretas e incor-

(C) ter dormido antes das quatro da manhã.

retas).

(D) não conseguir dormir no dia do concurso.

•

•• 000 • • • • •

o ................................... .

(E) ter dormido sob o efeito dos remédios .

Q1JESTÕES FÁCEIS
Alternativa correta: letra "c"- Ter dormido antes
das quatro da manhã foi um papelão: sentido de sentir-se ridículo, pois dormiu quando deveria estudar.

1.VUNESP
Charge.
Concursino

Alternativa "a"- Não é um papelão.
OTP.

Alternativa "b"- O erro foi não estudar.
Alternativa "d"- Não se pode inferir.
Alternativa "e"- Não se refere a papelão.

Texto para a próxima questão.
CASAMENTO
Há mulheres que dizem:
Meu marido, se quiser pescar, pesque,
mas que limpe os peixes.
Eu não. A qualqUer hora da noite me levanto,
ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar.
Étão bom, só a gente sozinhos na cozinha,
de vez em quando os cotovelos se esbarram,
ele fala coisas como "este foi difícW
"prateou no ar dando rabanadas"

e faz o geSto com a mão.
O sifêncio de quando nos vimos a primeira vez
atravessa a cozinha como um rio profundo.
Por fim, os peixes na travessa,
vamos dormir.
Coisas prateadas espocam:
somos noivo e noiva.
(Adélia Prado, Poesia Reunida)

He1.risaço ··- Ungu2. Portuguesa • Duda Nogueira

02. {VUNESP - Agente Penitenciário - ES/2013)
Leia as afirmações seguintes.
L

Em - ~mulheres que dizem

- substituin~

do-se a forma verbal em destaque pelo verbo
existir, tem-se, de acordo com a norma-padrão
da Língua Portuguesa: Existem mulheres que

dizem ..
ll.

•·

A expressão "por fim" {13." verso} pode ser substituida, sem alteração de sentido, por "finalmente".

111. Conservando-se o mesmo tempo verbal de- ...

Denotação: sentido do dicionário, sentido real;
conotação: sentido figurado, metafórico.
Na alternativa c: "o silêncio atravessa a cozinha"
indica que não há barulho no espaço; "como um rio
profundo" remete-nos a ideia de que é silêncio é
imenso, é grande.

Alternativa "a" - Esbarrar cotovelos é sentido
real.

se quiser pescar, pesque, ... - e substituindo-se
por outros verbos, a forma correta será- se que-

Alternativa "b"- Peixe na travessa refere-se à
comida.

rer navegar, navegue.

Alternativa "d" - Falar foi difícil oi foi fácil é
denotação.

Está correto apenas o que se afirma em
(A) I e li.
(8) !elll.

(C) 11 elll.

IDI 11.

Alternativa "e"- Ações reais.
04. (VUNESP - Agente Penitenciário - SP/2013)
Assinale a alternativa em cuja frase foi empregada
palavra ou expressão com sentido figurado.
(A) Tendências agressivas surgem em indivíduos
com dificuldades adaptativas ..

(E)

Alternativa correta: letra "a"
O Nota da autora: Questão de concordância,
semântica (significado das palavras) e verbo.
Correto: O verbo haver no sentido de existir é
impessoal e deve permanecer no singular. O
verbo existir admite plural se o sujeito for plural,
pois o verbo deve concordar com o sujeito. Há
(V.T.D.) mulheres (O.D.) equivale a existem (V.I.)
mulheres (sujeito).

11.

O Nota da autora: vale recordar a diferença
entre denotação e conotação.

Correto. Finalmente é sinônimo de por fim,
enfim, por último, em conclusão.

(8) A revisão de estudos dentíficos permite identificar três fatores principais na formação das personalidades com maior inclinação ao comportamento violento ...
(C) As estratégias que as sociedades adotam para
combater a violência variam ..
(0) ... esses fatores de risco criam o caldo de cultura que alimenta a violência crescente nas
cidades.
(E) Os mais vulneráveis são os que tiveram a personalidade formada num ambiente desfavorável
ao desenvolvimento psicológico pleno.

111. Errado: se quiser navegar, ou seja, caso queira
navegar. O verbo querer no futuro do pretérito
assume a forma quiser.

03. {VUNESP - Agente Penitenciário - ES{2013)
Assinale a alternativa cuja frase emprega expressões
com sentido figurado.
(A) ... de vez em quando os cotovelos se esbarram, ..
(8) Por fim, os peixes na travessa, ...
(C) O silêncio .. : atravessa a cozinha como um rio
profundo.
(D) ... ele fala coisas como "este foi difícil".
(E) ... ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar.

Alternativa correta: letra "c"

Alternativa correta: letra "d"
O Nota da autora: questão de semântica (denotação e conotação).
Caldo de cultura (expressão encontrada no dicionário): 1 Biol. Nutriente us. em uma cultura (de
micro-organismos, células, tecidos etc.) para
suscitar seu crescimento; 2 Mistura de elementos
culturais que compõem meio propício para a formação de fatos, tendências, visões de um indivíduo, grupo ou sociedade./ Alimenta a violência:
sentido figurado.

Alternativa "a" - Agressivas está no sentido
denotativo: que tem ou manifesta agressividade;
que é inclinado ou predisposto a agredir, hosti!izar
ou provocar

Coesão e Coerência- Reescritura de frases

Alternativa "b" - Sentido denotativo, ou seja,
do dicionário.
Alternativa "c"- Combater (denotação): Tomar
medidas, pugnar por, esforçar-se para dominar, vencer, eliminar, extinguir, suprimir.
Alte wnativa "e"- Sentido denotativo

843

{A) apenas a bigodes e sotaque.
(8) apenas a sotaque.

(C) apenas a bigodes.
(D) apenas a português.
(E) a português, bigodes e sotaque.

1

'

Alternativa "a": correta - Bigodes e sotaque far-

Trecho para a próxima questão.
tos.
Está disseminado no país o sentimento de que é
possível combinar a bebida com o direção sem que
hojo punição. (Como evítar que motoristas bêbados fiquem impunes e continuem a matar no trânsito, Rodrigo Cardoso, Paula Rocha, Michef Alecrim e
Luciani Gomes. /STOÉ, nov. 2011. Adaptado).

Alternativa "b" - Os bigodes são fartos também.
Alternativa "c"- O sotaque também é farto.

05. {Vunesp - Agente de Segurança Penitenciária - SP/2012) O trecho foi reescrito corretamente,
sem alterar o sentido, em:

07. (Vunesp- Agente de Segurança Penitenciária
- SP/2012) Considere os seguintes trechos do texto

(A) A bebida comb·mada com a direção disseminou
no país o sentimento de que não há punição possível.

·I

(B) No país, é possível disseminar a ideia de que a
punição combina com bebida e direção.

I

(C) A punição à bebida com a direçao disseminou o
senf1mento de que é possível essa combinação.

l!

(D) O sentimento disseminado no país é de que não
há punição para a combinação de bebida com
direção.
(E) A ideia de punição disseminada no país combinou bebida com direção.

Alternativa ''d"- Não se refere a português.
Alternativa "e"- Nao se refere a português.

"Como evitar que motoristas bêbados fiquem impunes
e conUnuem a matar no trânsito. (Rodrigo Cardoso,
Paula Rocha, Michel Alecrim e Luciani Gomes" (lSTOÉ,

nov. 2011. Adaptado)
a)

Nem mesmo a Lei n. 11.705, a chamada Lei Seca,
que entrou em vigor em meados de 2008 para
frear o ímpeto de braslleiros que insistem em
guiar sob o efeito do álcool, tem conseguido
conter o avanço desse tipo de tragédia.
0

b) O jurista Luiz Flávio Gomes acredita que o controle tem que ser implacável.
É correto afirmar que, em

(A) I, frear e conter são antônimos.
(8) 11, implacável é sinônimo de flexível.

Alternativa "d": correta- Apenas houve alteração na ordem. A informação foi mantida.

I
I

Alternativa "a"- Alterou a informação.

(C)

I, o antônimo de frear é reprimir.

{D) I, frear e conter são sinônimos.
(E) U, o antônimo de implacável é imperdoáveL

Alternativa "b"- Altera a ide ia: a punição combina com bebida?
Alternativa "c"- Falta informaçao.
Alternativa "e"- Período incoerente.

Trecho para a próxima questão.
Em - ~ .. um português de bigodes e sotaque fartos, [ ... (SeuFirmino e o STF, José Datena. Diário de
São Paulo, 06 de novembro de 2011. Adaptado)

r

06. {Vunesp -Agente de Segurança Penitenciária- SP/2012) O adjetivo fartos refere-se

Alternativa "d": correta - Frear (sentido figurado); Interromper, controlar ou diminuir o desenvolvimento de; CONTER (-SE); conter: conter o ímpeto
de, impedir de avançar; REPRIMIR.
Alternativa "a"- Sao sinônimos.
Alternativa ''b" - Implacável: Incapaz de se
comover ou perdoar; INCLEMENTE; INFLEXfVEL
Alternativa "c" - Reprimir é sinônimo: conter
(-se), refrear (-se); REALÇAR.
Alternativa "e"- Imperdoável: Que não tem
perdão.
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lha r para se autossustentare até distribuir o excesso
de alimento produzido para a sociedade. Fábricas
e centros de reciclagem também serviriam a esse
propósito".

08. (FGV - Agente Penitenciário - MA/2013) "O

projeto consiste ~ um complexo prisional suspenso no ar, o que em teoria dificultaria as tentativas
de fuga, devido à altura potencialmente fatal de uma
queda e ~iiidãd'ê'que o fugitivo teria aos olhos
dos pedestres na parte de baixo".
--

Assinale a alternativa em que o fragmento do
texto reescrito teve seu significado original alterado.
(A) "A cadeia ainda teria espaços" I A cadeia ainda

disporia de espaços.

Assinale a alternativa inadequada em relação a
esse segmento do texto.

(B)

"para manter um campo de agricultura" I para
que mantesse um campo de agricultura.

(A) O adjetivo "prisional" se refere ao substantivo

(C)

"para se autossustentar" I para seu autossustento.

ucomplexo" enquanto o adjetivo "fatal" se refere
ao substantivo "altura".
(B)

{C)

O emprego do futuro do pretérito- "dificultaria''
e "teria"- indica uma possibifidade hipotética.
Os termos "à altura" e "à visibilidade" indicam
núcleos de complementos do termo "devido".

(O) As duas ocorrências do conectivo "em"- "em um

complexo prisional" e "em teoria"- são exigências de termos anteriores.
(E) O termo "devido" introduz a ideia de causa.

Alternativa correta: letra "d"
O Nota da autora: Questão de coesão, regência,
verbo, análise sintática e período composto {conjunção).

O projeto consiste em algo: complemento do
verbo consistir. No trecho 'em teoria', não ocorre

o mesmo, pois se trata de adjunto adverbial.
Importante: nos dois casos, a expressão em é
preposição e não conectivo.
Alternativa "a"- O complexo é prisional e a altura
éfatal.
Alternativa "b"- O futuro do pretérito do indicativo é tempo condicional, logo se refere à hipótese.
Alternativa "c"- E paralelismo sintático: os dois
termos referem-se a devido.
Devido:
---)-à altura potencialmente fatal de uma queda

---)- à visibilidade que o fugitivo teria aos olhos dos
pedestres na parte de baixo
Alternativa "e"- Basta fazer pergunta à oração
principal (sem conjunção): Por que o projeto consiste~ um complexo prisional suspenso no ar?
09. (FGV - Agente Penitenciário - MA/2013) "A
cadeia ainda teria espaços para manter um campo
de agricultura, onde os detentos poderiam traba-

{O) "e até distribuir o excesso" I e mesmo distribuir o

excesso.
(E)

"serviriam a esse propósito" I serviriam a essa
finalidade.

iI

I
I

I!
f

Alternativa correta: letra "b"- O verbo manter
é conjugado como o verbo ter, assim sendo, a forma
correta é mantivesse= tivesse.
Alternativa "a" - disporia: futuro do pretérito
do indicativo= poria.
Alternativa "c"- Alteração de verbo para substantivo.
Alternativa "d"- até e mesmo fazem parte do
mesmo campo semântico.
Alternativa "e" - propósito e finalidade são
sinônimos.

3.UEL
Texto para as questões.
A imagem de presos apinhados numa cela, de téio
repetida, já anestesia os paranaenses. Parece se tratar
de mais um dos problemas crónicos, como de resto,
com os quais deveríamos nos acostumar- ao lado de
morros desabando e concessões à corrupção. O risco
de virar rotina é, de fato, de alta probabilidade. Como
já chegou a declarara sociólogo Francisco de Oliveira, o
sistema prisional é a única instituição pública mantida
pelo cidadão brasileiro, mas que não lhe diz respeito.
Pouco sabe do assunto e pouco lhe é dito. Por tabela,
pouco pergunta, perpetuando a ignorância. Cadeia e
delegacia são vistas como questões do Estado, com as
quais não devemo5 nos meter. O preço pago por essa
cultura é alto- estamos entre as nações de destaque no
desrespeito aos direitos humanos nas prisões. Somos de
ponta em administração do mundo do crime pelos que
estão atrós das grades. Tão grave é que uma das frases

I

i
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de 2012 foi a do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, declarando preferir morrer a ir para uma prisão
brasileira. Poderia ser repetida em coro por 190 milhões
emoção.
Em meio a esse cenário, uma boa notícia, publicada quinta-feira passada nesta Gazeta do Povo.
N05 dois últimos anos, o governo do estado conseguiu reduzir em 40% o número de presos em delegacias. Foram transferidos para espaços adequados.
t quase metade da bomba desarmada- eram 16,2
mil presos; sobraram 9, 1 mil à espera de tratamento
adequado: eles ainda dormem na delegacia. O inte·
rior, em particular, ressente de medidas, é verdade.
mas nada que tire o brilho da notícia- a mefhor dos
últimos tempos em se trotando do sistema prisional
no Paraná.
As delegacias funcionam como escoadouro das
cadelas. São sempre o pior remendo para o soneto.
/mposs/Íiel esquecer as descrições que os presos dão
dos pequenos espaços divididos por multidões. Cheiros
insuportáveis, três camas para 30 pessoas, hierarquias
absurdos, ditando quem mando e quem obedece. Tão
absurdo quanto é deduzir que o estágio a que se chegou
é resultado do descaso geral da nação com o assunto,
fazendo crescer o obscurantismo em torno das matrizes
da violência. São van'ações para o tema, é verdade Se a
palavra de ordem for olhar para frente, a palavra certa é
mirar no exemplo dado pela secretária de Estado da Justiça,. Cidadania e Direitos Humanos, Maria Teresa Uille
Gomes. Ela agarrou esse touro à unha e seus esforços
merecem continuidade. Sim, porque a redução de 40%
deixa ainda 60% por vir. Faltam 5.634 vagas para sanar
o déficit, como informa a reportagem, extirpando de vez
a prática ilegal de prender nas delegacias e náo em uni·
dades prisionais ou em centros de triagem.
Em paralelo às delegacias sendo usadas para o que
de fato se destinam, devem ser impulsionados outros
processos, capazes de reabilitar. E, o mais diffcil, devolver a credibilidade ao sistema prisionaL De acordo com
a secretória de Justiça, serão erguidos 14 presídios no
Paranó até o fim de 2014. Que esses projetos andem de
braço dado com a sociedade organizada. Não é impossível- as boas novas que agora recebemos de presente
são uma prova disso.
(Adaptado de: <http://www.qazetadopovo.eom.br/
opiniao/conteudo.phtml?id=1333085&tit-Boas-novas-na-deleqacia>. Acesso em: 24 jan. 2013.)

ll. O texto apresenta trechos com linguagem figurada, conotativa, usando metáforas para expressar os sentidos, por exemplo, "é quase metade
da bomba desarmada" e "são sempre o pior
remendo para o soneto".
Jll. O texto apresenta exclusivamente linguagem
técnica, de cunho formal, com dados estatísticos
para confirmar as informações veiculadas, por
exemplo, "faltam 5.634vagas para sanar o déficit".

IV. O texto apresenta exclusivamente linguagem
denotativa, literal, cuJo objetivo é gerarforrnalidade e maior credibilidade às informações que
estão sendo veiculadas.
Assinale a alternativa correta.
(A) Somente as afirmativas I e 11 são corretas.
(8)

Somente as afirmativas I e IV são corretas.

(C} Somente as afirmativas 111 e !V são corretas.

(O) Somente as afirmativas l, 11 e 111 são corretas.
(E)

Somente as afirmativas li, !I\ e IV são corretas.

I.

Certo. Formal: é falada ou escrita de acordo com
todas as normas gramaticais da língua; informal:
é o oposto da linguagem formal. Coloquial.

11.

Certo. linguagem figurada e metáfora: Figura
de linguagem que consiste em estabelecer uma
analogia de significados entre duas palavras ou
expressões, empregando uma pela outra.

Alternativa correta: letra "a"

11!. Errado: basta reler o comentário feito no item l.

IV. Errado: idem ao primeiro item.
11. (UEl - Agente Penitenciário - PR/2013)
Quanto aos recursos linguístico·semânticos empregados no texto, considere as afirmativas a seguir.

l.

11.

No trecho "Como já chegou a declarar o sociólogo Francisco de Oliveira", o termo em destaque
tem sentido de conformidade.

1 ..

Em ".. o sistema prisional é a única instituição
pública mantida pelo cidadão brasileiro, mas
que não lhe diz respeito", o termo em destaque
se refere âõsiStema prisionaL

:·

10. (UEL- Agente Penitenciário- PR/2013) Acerca
da linguagem empregada no texto, considere as afirmativas a seguir.

111. No fragmento "Tão grave é que uma das frases

O texto apresenta linguagem mista, formal e
informal, como comprovam as expressões Nobscurantismo em torno das matrizes da violênciaN
e dagarrou esse touro à unha", respectivamente.

IV. No trecho~... a palavra certa é mirar no exemplo
dado pela secretária de Estado da Justiça, Cidadania -e Direitos Humanos, Maria Teresa Uille
~", o termo em destaque é um aposto.

I.

de 2012 foi a do ministro da Justiça, José Eduardo
em destaque é um vocativo.

~",o termo

f ...
I

I.
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Assinale a alternativa correta.

Agora, mesma que o motorista parado nas blitz e da
lei seca tenha bebido menos de um copo de cerveja
terá de pagar multa por infringir a lei - que aumentou para R$ 1.915,40 no fim de 2012. A resolução 432
do Contran foi publicada no Diário Oficial da União.
Ela regulamentou as mudanças aprovadas pelo Congresso Nacional, que foram sancionados pela presidenta Di/ma Rousseffem 20 de dezembro, e passaram,
por exemplo, o aceitar testemunhos de embriaguez
como prova de que o motorista cometeu infração.

(A) Somente as afirmativas I e 11 são corretas.
(B) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
(C) Somente as afirmativas 111 e IV são corretas.
(O) Somente as afirmativas I, li e 111 são corretas.

(E) Somente as afirmativas 11, 111 e IV são corretas.

•

Uma das principais mudanças foí estabelecer
como infração dirigir sob nquafquer influênciag de
álcool. Mas, como há certos níveis de imprecisão nos
aparelhos de bafômetro, faltavam regras para definir como caracterizar qualquer limite. A decisão do
Contran, após uma série de estudos, foi determinar
que o motorista terá cometido infração se tiver 0,01
miligrama de álcool para cada litro de ar expelido dos pulmões na hora de fazer o teste. MQ5 definiu, na regulamentação, que o limite de referência
será de 0,05 miligramas- por causa dessas diferenças dos aparelhos, em uma espécie de nmargem de
erro" aceitável. Assim, se o bafômetro apresentar o
número no,osn no visar, o motorista já terá de pagar
multadeR$1.915,40.

Alternativa correta: letra "b"

•

Certo: Como equivale a conforme e indica regra.
11.

Errado: Não diz respeito ao cidadão brasileiro.

111. Errado: trata-se de aposto explicativo de ministro da Justiça.
IV. Certo: aposto explicativo de secretária de Estado
da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.

12. {UEl - Agente Penitenciário - PR/2013) A

partir do fragmento "... fazendo crescer o obscurantismo em torno das matrizes da violência", assinale
a alternativa que apresenta, corretamente, o sentido
expresso pelo termo em destaque.

(A)

Outra determinação é que, no caso de o motorista fazer exame de sangue, não será admitido
nenhum nível de álcool no sangue. #Sabemos que
os acidentes não são reduzidos por decreto, mas é
preciso dar um basta à violência no trânsito: disse
ontem a ministro das Cidades, Aguina/do Ribeiro,
durante evento em Brasília para detalhar as mudanças na legislação. no grande objetivo é mudar a postura da sociedade em relação ao risco do uso do
álcool ao volante: explicou.

o estado de desconfiança.

(B) O estado de obsessão.
(C) A falta de determinação.
(0) A falta de punição.
(E) O estado de completa ignorância.

(Adaptado de: RIBEIRO, B.; VALLE, C. do; MEN·
DES, V. Começa a valer tolerância zero de álcool
no trânsito. O Estado de S. Paulo. São Paulo, 30
jan. 2013. Cidades. C8.)

Alternativa correta: letra "e"
O Nota da autora: Questão de coerência e orto~
grafia (semântica).
Obscurantismo significa falta ou recusa de instrução; IGNORÂNCIA.

Alternativa "a"- Não é desconfiança.
Alternativa "b" - Nada de obsessão.

13. (UEL -Agente Penitenciário- PR/2013) Acerca
dos recursos morfossintáticos do texto, considere as
afirmativas a seguir.
I.

No fragmento nmesmo que o motorista parado
nas blitze da lei seca tenha bebido menos de um
copo de cerveja", a expressão destacada pode
ser substituída, sem prejuízo do sentido original,
por "uma vez queg.

11.

No trecho "terá de pagar multa por infringir
a lei -~aumentou para R$ 1.915,40 no fim
de 2012", a ambiguidade do pronome em destaque se desfaz pela substituição desse termo por
na qualg.

Alternativa "c" - Não há relação com determinação.

Alternativa-"d"- Sem relação semântica.

Texto para a questão.
Resolução do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) publicada ontem instituiu, na prática, a
tolerância zero de álcool no trânsito em todo o país.

!11. Em "Ela regulamentou as mudanças aprovadas
pelo Congresso Nacional,

~

foram sanciona-

v
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das pela presidenta", o pronome em destaque
pode ser substituído pelo termo "as quais", pois
se refere à expressão "as mudanças aprovadas".

1) um complemento circunstancial (apesar de,
com, embora, mesmo, ... )+ nome ou adjetivo

IV. Em"... e passaram, por exemplo, a aceitar testemu-

Apesar do esforço, ele não conseguiu o que
queria.

Exemplos:

nhos de embriaguez como prova de que o motorista cometeu infração", o termo em destaque é
formado pelo ti)rocesso de deriva-ção sufixa!.
Assinale a alternativa correta.
(A) Somente as afirmativas I e Hsão corretas.
(B) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

Embora muito cansado, ele chegou ao fim da
corrida!
2} uma oração subordinada concessiva introduzida por embora, ainda que, mesma que, mesmo se,
+Presente e Imperfeito do Conjuntivo
Exemplos:

(C) Somente as afirmativas !H e IV são corretas.

Embora uma tenda popufar atribua a suo fundação a Ulisses, alguns historiadores consideram que
o seu nome será de origem fenícia.

(0) Somente as afirmativas I, ll e li! são corretas.

(E) Somente as afirmativas 11, 111 e IV são corretas.

Ainda que Lisboa seja uma cidade cheia de
História, é uma cidade virada para o futuro.
Alternativa correta: letra "c"
3) uma oração introduzida pela locução preposi~
tiva apesar de;+ (nome)+ Infinitivo Pessoal

O Nota da autora: Questão de período composto (conjunção), pronome relativo (regência e
arnbiguidade} e processo de formação das palavras.

I

I
I

I

I

Errado. Dica: embora e mesmo que.
Embora trata-se de uma conjunção subordinada
concessiva, e ainda que trata-se de uma !ocução

subordinada concessiva. O seu significado é semelhante, mas, no entanto, pode haver frases em que
fique melhor uma ou outra. Exemplos: "Mesmo que
vás embora, ficarás para sempre nos nossos corações." I "Embora estejas certo, não te posso valorizar
tudoff.
Emborq transmite uma ideia inegável, associada
a uma outra (subordinada}.
Mesmo que transmite uma ideia que pode ser
verdadeira ou falsa.

Nos exemplos acima, "tu" poderás não ir embora,
mas "mesmo que vás ..."; "Embora estejas certo" - >
"tu" estás certo inegavelmente.
Embora= Ainda que.
Outras conjunções I locuções subordinadas concessivas:
Apesar de-> "Apesar de tudo, isto pode vir a ser
fácil". Mesmo se - > "Mesmo se tu não entenderes
bem, ou menos ficarás com uma ideia".
Nos exemplos acima, "Apesar de" e "Mesmo se"
não podem ser substituídos por "Embora" e "Ainda
que".
Mais aprofundadamente:
A concessão exprime uma ideia, um fato que
quase se opõe à realidade expressa pela oração
principal.

Exemplo:
"Apesar de uma fenda popular atribuir a sua fundação a Ulisses, alguns historiadores consideram que o
seu nome será de origem fenícia."*

*Fonte: http://forum.wordreference.com/
1!.

Errado: o pronome relativo que está retomando
o substantivo multa e substituindo por a qual
pode se referir a multa ou lei.

111. Certo: o que foram sancionadas pela presidenta?
As mudanças aprovadas = sujeito. O pronome
relativo pode ser substituído, tranquilamente,
por as quais.
IV. Certo. Embriaguez vem do adjetivo embriagado.
Sufixo- EZ: formador de substantivos abstratos
a partir de adjetivos: altivez; estupidez; honradez; mudez.

4.FEPESE
14. (FEPESE - Agente Penitenciário - SC/2013)
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as
falsas (F) feitas sobre as frases abaixo.
( ) Nos Estados Unidos, mais de uma pessoa está
em presídios e mais de 400 mil trabalham nele.
(a palavra sublinhada está no plural porque se
refere a 400 mil pessoas)
( ) A palavra "prisão" não é uma palavra difícil de ser
entendida. (o termo sublinhado é uma locução
verbal com verbo auxiliar no particípio)
( ) Todos os presidiários dos Estados Unidos estão
em presídios de segurança máxima. (a expressão
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sublinhada é um complemento nominal, e tem
sentido de lugar)
( ) Isolamento ou tédio podem deixar alguém louco

e onde a mais simples das necessidades parece
um luxo. (A conjunção sublinhada tem valor aditivo)
( ) Tudo é restrito, em geral, como uma punição por
ter cometido um crime. (As duas vírgulas foram
usadas para isolar termo intercalado)
Assinale a alternativa que indica todas as afirma-

-
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(C) que os homens primitivos tinham se espalhado
por outros lugares, além da África, e já dominavam a confecção de instrumentos musicais e de
objetos.
(O) quantos homens saldos da África passaram a
dominar as artes musicais e o artesanato, como
seu próprio desenvolvimento.
(E) domo a África originou a espécie humana, com
habilidades para reproduzir a música e os objetos manuais da natureza.

tivas corretas.
(A) V-V-F-V-

F

(B) V-F-V-F-

F

Alternativa "c": correta - Haviam saído da
África equivale a tinham se espalhado por outros
lugares, além da África.

(C) F-V-F-V-

V

(0) F-V-F-V-

F

Alguns erros:

(E) F-F-V-V-

F

Alternativa "a"- Somente.
Alternativa "b"- saíram.

Alternativa correta: letra "a"
O Nota da autora: Questão de concordância,
verbo, análise sintática, período composto (conjunção) e pontuação.
(V) O verbo concorda com o suJeito: quem traba-

lham: 400 mil. Eliminadas c, de e.
(V) Verbo ser (auxiliar) + particípio: locução verbaL Eliminada b. Encontrada a resposta.
(F) Onde estao? Em presidias de segurança
máxima: adjunto adverbial de lugar - posposto ao
verbo intransitivo estar.
(V) Valor aditivo porque o verbo está no plural,
equivale a e.
(F) Em geral é locução adverbial e não termo
intercalado.

S.FCC
15. (FCC - Agente Penitenciário - BA/2010)
provando que não só humanos já haviam saído da
África, como também haviam desenvolvido habilidades musicais e artesanais." (Marcelo Gleiser. Folha de
S. Paulo, Mais!, 23 de agosto de 2009, com adaptações). A afirmativa está corretamente transcrita, sem
alteração do sentido original, em: ... provando
(A) que somente na África os homens tinham aprendido a fazer instrumentos musicais e seus objetos manuais.
(B) que, quando saiu da África, os homens primitivos
dominavam a música e os objetos com natural
desenvoltura.

Alternativa '"d" -Incoerente.
Alternativa "e"- Altera o sentido.
16. (FCC- Agente de Segurança PenitenciáriaPB/2008) A frase inteiramente correta e de sentido
claro é:
(A) A utilização de energia derivada de fontes renováveis de combustíveis, em detrimento do uso
do petróleo, favorece a preservação do meio
ambiente.
(8) A necessária redução na emissão de gases do
efeito estufa, somadas ao anceio pela dependência do petróleo, valorizaram a procura por
combustfveis renováveis, como o etano L
(C) Brasil e Estados Unidos lideram o mercado de
produção de etano!, um utilizando o milho como
matéria-prima, ao paço que o outro é a cana-de-açúcar, como energia renovável.
(0) A substituição de gasolina em álcool combustível em veículos alto motores reduzindo os gases
que poluem o meio ambiente, principalmente
nas grandes cidades, o que é problema mundial.
{E) A obtensão de álcool apartir da cana-de-açúcar
é resultante de avançada tecnologia, pioneira,
desenvolvida no Brasil, com as crises anteriores
de fornesimento de petróleo no mundo todo.

Alternativa "a": correta- Há coerência e correção gramatical.

Alternativa "b"- somada, valoriza.
Alternativa "c"- passo.
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Alternativa "d" -Além de incoerente, há erro de
grafia: automotores.

Alternativa "e"- Já pelo início do período, percebe-se que há incoerência e erros gramaticais.

Alternativa "e" -Incoerente e com erros de grafia: obtenção, a partir e fornecimento.

6.FUNRIO

17. (FCC - Agente de Segurança Penitenciária -

PB/2008)
L

O cérebro é o órgão mais complexo do corpo

humano.
!!.

As duas últimas décadas apresentam conquistas
férteis sobre o cérebro e seu funcionamento.

18. (Funrio- Agente Penitenciário Federal/2009}
Qual das frases abaixo serve para mostrar que o uso
inadequado dos elementos gramaticais de coesão
pode provocar incoerências no texto?
almoço já estava na mesa, mas as cozinheiras
estavam começando a cozinhar a comida.

(A) O

{8)

Duas alunas não conseguiram chegar a tempo
para a festa porque não havia festa naquele dia.

As frases se organizam num só período, com clareza, lógica e correção, em:

(C)

Quando fura o pneu de uma bicicleta, o motorista precisa ir a um borracheiro.

(A) O cérebro, sendo o órgão mais complexo do
corpo humano foi, nas duas últimas décadas,
feito conquistas férteis sobre ele e seu fundo·
namento, com boa parte das conquistas que se
devem aos exames feitos por imagem.

{0)

Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo
certo como dois e dois são cinco.

Hl. Boa parte das conquistas se deve aos exames fei-

tos por imagem.

{8)

As duas últimas décadas apresentam conquistas férteis sobre o cérebro e seu funcionamento,
como ele é o órgão mais complexo do corpo
humano, boa parte das conquistas aconteceram
com os exames de imagens.

(C) As duas últimas décadas apresentam conquistas
férteis sobre o cérebro- o órgão mais complexo
do corpo humano - e seu funcionamento, boa
parte das quais se deve aos exames feitos por
imagem.
cérebro, que é o órgão mais complexo do
corpo humano, nas duas últimas décadas apresentam conquistas férteis -boa parte das quais
se devem aos exames feitos por imagem -para
descobrir o funcionamento dele.

(D) O

(E) Boa parte das conquistas - sobre o cérebro o

órgão mais complexo do corpo humano- que é
devida aos exames de imagem nas duas últimas
décadas apresentam conquistas férteis sobre o
funcionamento dele.

Alternativa "c": correta- Simples: o órgão mais
complexo po corpo humano é aposto explicativo de
cérebro e por isso deve estar separado por pontuação.
Correções:
Alternativa "a" - Além de incoerente, há pontuação errada.
Alternativa "b" -Incoerente.
Alternativa "d"- Não há sentido.

(E} A falta que te falta também eu sinto, mas sinto
que me falta a falta que sinto de ti.

Alternativa "a": correta~ Como o almoço pode
estar na mesa se as cozinheiras estavam começando
a cozinhar a comida? No final do capítulo, há dicas de
tipos de incoerência.
Alternativa "b"- Não havia festa e não chegaram a tempo.
Alternativa "c"- Furou pneu""' borracheiro.
Alternativa "d" - Se está deserto, está errado,
assim como, também, está errada a soma de dois e
dois.
Alternativa "e"- Há falta- e quanta!
19. {Funrio- Agente Penitenciário Federal/2009)
Popeye, o marinheiro movido a espinafre, que gera
US$ 2,17 bilhões anuais em vendas, promete neste ano
virar personagem de batalhas judiciais pelo mundo. Os
direitos autorais dos desenhos originais expiraram no
dia 1" de janeiro de 2009, entrando em domínio público
de acordo com a lei da União Europeia, que restringe o
uso das imagens até lO anos após a morte do autor. Isso
significa que, agora, qualquer um pode imprimir e vender pôsteres, camisetas e adesivos com a imagem do
Popeye e mesmo utilizar sua imagem em novos quadrinhos, sem a necessidade de pedir autorização ou pagar
roya_!ties.

O último período da notícia se inicia com o
demonstrativo "isso", que estabelece um vínculo de
coesão no texto porque faz referência à
(A) restrição ao uso das imagens até 70 anos após a
morte do autor.
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(B) geração deUS$ 2,17 bilhões anuais em vendas.
(C) permissão para que qualquer um imprima o que

quiser.
(0) possibilidade de haver batalhas judiciais pelo

mundo.
(E) entrada

dos direitos autorais em domínio

público.

Alternativa "e": correta- O pronome demonstrativo isso é anafórico (retoma ideia citada anteriormente). Pergunte ao verbo: o que significa? A
resposta é o período anterior- sintetizado na alternativa e.
Alternativa "a"- Fica incompleta a informação
retomada.
Alternativa "b" -Informação muito distante do
pronome demonstrativo.
Alternativa "c" - Não há essa informação no
texto.
Alternativa "d" - Informação distante do pronome.
20. {Funrio - Agente Penitenciário Federal/
2009) Após a partida, o j.ogador confirmou na entrevista coletiva que ia abandonar o futebol, mas disse
também que estava muito triste por se despedir de
sua carreira de maneira tão melancólica.

O redator dessa noticia transmitiu, com suas próprias palavras, a essência do depoimento do jogador,
o que é uma técnica redacional chamada de
(A) referência livre.
(8) discurso indireto.

(C) ponto de vista.
(D) discurso direto.
(E) ponto de referência.

Alternativa "b": correta - O narrador conta a
história e reproduz fala, e reações das personagens. É
escrito normalmente em terceira pessoa. Nesse caso,
o narrador se utiliza de palavras suas para reproduzir
aquilo que foi dito pela personagem.

sonagens sejam destacados e expostos no texto. O
discurso direto reproduz fielmente as falas das personagens. Verbos como dizer, falar, perguntar, entre
outros, servem para que as falas das personagens
sejam introduzidas e elas ganhem vida, como em
uma peça teatral.

Alternativa "e"- Não cita lugar para ser ponto
de referência.
21. (Funrio- Agente Penitenciário Federal/2009)
As opiniões pessoais expressam apreciações, pontos
de vista, julgamento, que representam por parte de
quem fala sua aprovação ou desaprovação. Mas as
opiniões precisam vir apoiadas em fatos para que
ganhem credibilidade.
A alternativa que mostra um trecho argumen·
tativo que serve como exemplo para o que foi dito
acima é a seguinte:
(A) O período em que Juvenal Antena esteve à
frente da Associação de Moradores foi benéfico
para a comunidade, porque ele captou recursos
para obras de saneamento, construiu um posto
de saúde e combateu o tráfico de drogas na Portelinha.
(B) Foi na primeira semana de maio que o jogador
brasBeiro conhecido como Juca Tatu se transferiu
para o futebol da China, a fim de integrar a equipe
mais popular da cidade de Xangai, o Shenzhen,
cujo treinador é o paulista Marcos Falopa.
(C) Além, muito além daquela lagoa, que ainda

reflete os últimos raios do pôr-do-sol, nasceu
Umogino, o cabra da peixeira arretada, que tinha
os olhos mais vesgos que eu já vi, e mais remelentos que folha de jacutinga largada no brejo
durante a seca.
(0) lsaltina namorou-me durante doze dias e quatro

maços de cigarro mata-rato e vivia falando mal
do meu pai só porque o velho era rabugento e
passava as tardes enchendo a paciência dizendo
que nosso caso excedia as raias de um impulso
infanto-juvenil.

é figurativo, observe se as
imagens têm uma organização imprecisa e se há
um grupo delas se referindo à escultura e outro
representando a produção intelectual baiana do
inicio do século XX, época em que faltava mão-de-obra na praça.

(E) Para saber se o texto

Alternativa "a"- Não é livre, transmite uma notícia.

Alternativa "c"- Não há subjetividade.
Alternativa "d"- as personagens ganham voz.
É o que ocorre normalmente em diálogos. Isso permite que traços da fala e da personalidade das per-

Alternativa "a": correta
As opiniões pessoais expressam apreciações,
pontos de vista, julgamento, que representam
por parte de quem fala sua aprovação ou desa-

V'
,1

I
I
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( ) Certo ( ) Errado

provação: O período em que Juvenal Antena

esteve à frente da Associação de Moradores foi

I

benéfico para a comunidade, porque ele captou
recursos para obras de saneamento.

O Nota da autora: Questão de ortografia.

As opiniões precisam vir apoiadas em fatos para
que ganhem credibilidade: construiu um posto

de saúde e combatS1u o tráfico de drogas na
Portelinha.
Alternativa "b"- Apenas apresenta um acontecimento.
Alternativa "c"- Não há fatos que deem credibilidade.

Errado- Revezarão.
25. (CESPE - Agente Penitenciário - ES/2007) A
comunicação entre os agentes e os presos só serão
permitidas em caso de extrema necessidade, e as
conversas serão gravadas por microfones de lapela.
(Trechos adaptados de Internet: www.circuitocidadao.com.br).
( ) Certo ( ) Errado

Alternativa "d"- Não há credibilidade.

iI

I

Alternativa "e"- Apenas apresenta um acontecimento.

O Nota da autora: questão de concordância ver-

bal.

7. CESPE

Errado- A comunicação só será permitida.

;

'

Atenção! Os itens a seguir contêm trechos
de um texto. Julgue esses trechos com
relação à correção gramatical.
Observação: embora haja tópicos distintos,
foram inseridos nesta parte por fazerem parte de um
texto.

I

l

l

1. NÍVEL MÉDIO
1.1. FCC

22. (CESPE - Agente Penitenciário- ES/2007) O
novo presídio será monitorado 24 horas por dia por
cerca de 200 cãmeras de vídeo.

26. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 14/2016)
Está escrita em conformidade com a normB culta a
seguinte frase:

( ) Certo ( ) Errado

(A) Marechal Rondon fez juz a todas as homenagens que lhes foram prestadas pelo povo brasileiro.

I

I

Q!JESTÕES MÉDIAS

Certo

Por cerca de"" tempo.

23. (CESPE- Agente Penitenciário- ES/2007) As
imagens, em tempo real, será enviada para três centrais de monitoramento: para o próprio prédio, para
a delegacia da Polícia Federal de Cascavel e para a
Central de Inteligência Penitenciária do Departamento Penitenciário Nacional, em Brasílla.
( )Certo( ) Errado

{B) Em 2015, as celebrações dos 150 anos domarechal Rondon estenderam-se por todo o país.
{C) Graças à Rondon, o telégrafo pode chegar a
áreas remotas no interior do Brasil décadas a
traz.
(0) Os povos indígenas tem muito à agradecer ao
marechal Rondon, que sempre respeitou-lhes.
(E) Rondon foi uma especie de bandeirante, de cujas
viagens permitirão colonizar o território no passado.

O Nota da autora: Questão de concordãncia
verba!.
Errado- As imagens serão enviadas.

I
1

24. (CESPE - Agente Penitenciário - ES/2007)
As guardas internas e externas estarão a cargo de
duzentos e cinquenta agentes penitenciários federais, que se revesarão.

Alternativa correta: letra "b"- A vírgula separa
inversão da locução adverbial de tempo e o verbo
(estenderam-se) concorda com o sujeito (as celebrações).
Alternativa "a"- Ortografia Jus: merecimento,
direito a.
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Alternativa "c" - Não há crase antes do nome
próprio masculino Rondon;ortografia: décadas atrás

(décadas passadas).

Alternativa "d" - Não há crase antes de verbo;
regência e colocação pronominal: o verbo respeitar é
transitivo direto- exige objeto direto- e o advérbio
atrai o pronome oblíquo"" sempre os respeitou.
Alternativa "e"- Acentuação: espécie= paroxítona terminada em ditongo; regência: cujas viagens
=as viagens de Rondon; verbo: permitiram= pretérito perfeito do indicativo (ação concluída).
Trecho para a questão.
(... ) Textos manuscritos, datados do início do

século passado, e até uma fotografia e 12 cartas inéditas do patrono da Academia ficaram guardados por
décadas em um antigo gaveto:iro de madeira, que veio
passando de geração em geração e, por último, estava
no apartamento da aposentada Helena Araújo Limo
Verissima, viúva do jornalista Jorge Luiz Veríssimo, um
dos netos de José Veríssimo.(... )
(Adaptado de: OLIVEIRA, Gomes. Cartas
inéditas de Machado de Assis são doadas à Academia Brasileira de Letras.

www.folharondoniense.eom.br/cultura/
cartas-ineditas~de~machado-de-assis-sao

-doadas-a-academia-brasileira-de-letras)
27. {FCC- Técnico Judiciário- TRT 14/2016) Textos
manuscritos[.. .} e até uma fotografia e 12 cartas inéditas do patrono da Academia ficaram guardados[ ...] em
um antigo gaveteiro de madeira...

Alternativa correta: letra "e" - O sentido foi
preservado, embora tenha faltado estas informações: datados do início do século passado e ficaram
guardados por décadas. Atenção ao comando da
questão: reescrita em conformidade com a norma
culta, com o sentido preservado, em linhas gerais.

' "a" - Fícaram guardados e não
Alternati"llía
retiveram-se guardadM. Além do mais, o verbo foi
conjugado incorretamente.
Alternativa "b" - Faltou a preposição "em" no
inicio do período: em um antigo...; faltou também
uma vírgula para indicar inversão da locução adverbial de lugar: Em um antigo gaveteiro de madeira,
guardaram textos manuscritos.
Alternativa "c"- Ficaram guardados e não detiveram-se guardados. Verbo conjugado de forma
incorreta.
Alternativa "d"- Tinham guardado em um (ou
num) antigo gaveteiro de madeira.
2B. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 14/2016) "Isto
pode despertar a atenção de outras pessoas que
tenham documentos em casa e se disponham a trazer
para a Academia, que é a guardiã desse tipo de acervo,
que é muito difícil de ser guardado em casa, pois o
tempo destrói e aqui temos a melhor técnica de conservação de documentos", disse Cavalcanti.

O termo sublinhado faz referência a

(A) pessoas.
(B) acervo.

A passagem acima está reescrita em conformidade com a norma culta, com o sentido preservado,
em linhas gerais, em:

(C) Academia.

(A) Em um antigo gaveteiro de madeira, textos
manuscritos e até uma fotografia e 12 cartas iné-

(E) casa.

ditas do patrono da Academia reteram-se guardadas.
(B) Um antigo gaveteiro de madeira guardaram tex-

tos manuscritos e até uma fotografia e 12 cartas
inéditas do patrono da Academia.
(C) Textos manuscritos e até uma fotografia e 12 car-

tas inéditas do patrono da Academia deteram-se
guardados em um antigo gaveteiro de madeira.
(D) Textos manuscritos e até uma fotografia e 12
cartas inéditas do patrono da Academia foi o
que tinham guardado um antigo gaveteiro de
madeira.
(E) Um antigo gaveteiro de madeira manteve guardados textos manuscritos e até uma fotografia e
12 cartas inéditas do patrono da Academia.

(O)

tempo.

Alternativa correta: letra "b"
O Nota da autora: Questão de coesão textual
ocorrida pela retomada de termo através do pronome re!otivo.
-Que é pronome relativo"" é a guardiã desse tipo
de acervo, o qual é muito difícil de ser guardado. O que

é difícil de ser guardado em casa? O acervo.
Alternativa "a"- Sujeito de tenham documentos.
Alternativa "c"- Adjunto adverbial de lugar do
verbo trazer.

Alternativa "d"- Sujeito de destrói.
Alternativa "e"- Adjunto adverbial de lugar de
ser guardado.

Coesão e Coerência- Reescritura de frases
Texto para responder às questões.
O BIORREGIONALISMO COMO ALTERNATIVA
ECOLÓGICA
O modelo ainda dominante nas discussões ecológicas privilegia, em escala, o Estado e o mundo; em economia, a exploração predatória da natureza e a competição; em política, a centralização e a hierarquização; na
cultura, o quantitativo sobre o qualitativo, a uniformização dos costumes, o consumismo e o individualismo.

Esse paradigma subjaz, em grande parte, à atual
crise da Terra, pois considera esta como um todo uniforme, sem valorizar a singularidade de seus muitos
ecossistemas e a diversidade das culturas.
Hoje está se impondo uma outra vertente, mais
amiga da natureza e com possibilidades de nos tirar
da crise atual: o Hbiorregionallsmo~ Abiorregião se cir·
cunscreve numa área, normalmente, definida pelos
rios e pelo maciço de montanhas. Possui certo tipo de
vegetação, geografia do terreno, de fauna e de flora e
mostra uma cultura local própria, com seus hábitos e
tradições.

A tarefa básica do biorregionalismo é fazer os habi·
tantes valorizarem o lugar onde vivem./mporta fazê-/os
conhecer o tipo de solos, de florestas, de animais, as fontes de água, o rumo dos ventos, os climas e microdimas,
os ciclos das estações, o que a natureza pode oferecer em
termos de paisagens, alimentação, bens e serviços para
nós epara toda a comunidade de vida.
Éna biorregião que a sustentabilidade se faz real
e não retórica a serviço do marketing; pode se transformar num processo dinâmico, que aproveita raôonalmente as capacidades oferecidas pelo ecossistema
local, criando mais igualdade e diminuindo em níveis
razoáveis a pobreza.

Mesmo sendo a comunidade local a unidade básica,
isso não invalida a importância das unidades sistêmicas
maiores (inter-regionais, naa"onais e internacionais) que
afetam a todos (por exemplo, o aquecimento global). A
ideia do ~glocar nos ajuda a articular essas diferentes
dimensões. Sempre é necessário -informar-se sobre as
experiências de outras regiões esobre como estó o estado
geral do planeta Terra.

O biorregionalismo possibilita que as mercadorias circulem no local, evitando as grandes distâncias;
favorece o surgimento de cooperativas comunitdrias; nele, persiste a economia de mercado, mas composta primariamente, embora não exclusivamente, de
empresas familiares.
O biorregionalismo permite, assim, deixar para
trás o objetivo de ~viver melhor~ de acordo com a ética
da acumulação ilimitada, para dar lugar ao "bem
viver e conviver~ segundo a ética da suficiência, que
implica o bem-estar para toda a comunidade.
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(Adaptado de: BOFF, Leonardo, Disponível em: www.folhadoestado. com.brfopiniaof
id~305952/o_bioregionalismo_como_alterna·

tiva_ecologica. Acesso em: 07.12.2015)

29. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 23/2016) A
expressão sublinhada pode ser corretamente subs·
tituída, com o sentido preservado, em linhas gerais,
e sem qualquer outra alteração no enunciado, pela
expressão entre parênteses em:
(A) Esse paradigma subiaz em grande parte, à atual

crise da Terra .. (está superposto} ) - 2" pará-

grafo
(B) A biorregião se circunscreve numa área... {se

limita a uma)- 3" parágrafo
(C) ..• uma outra vertente, mais amiga do natureza

e

com possibilidades de nos tirar da crise atual...
(predisposta)- 3" parágrafo
(D) ... a ética da suficiência, que jmplíca o bem-estar

para toda a comunidade. (comprometida à)

~

8"

parágrafo
(E) O biorregiona/ismo permite, assim, deixar para

trás o objetivo... (suplantar do)- 8" parágrafo

Alternativa correta: letra "b"
O Nota da autora: Questão de ortografia,
regência e coerência.

Ortografia: - Circunscrever significa traçar um
limite em torno de; limitar

Regência:- Circunscreve-se em;- Limita-se a.
Alternativa "a" - Sentidos distintos: subjaz
significa estar submetido, subordinado a; enquanto
superposto é colocado em plano superior a outro.
Alternativa "c"- Quanto ao sentido, há relação
semântica, pois predispo5to é sinônimo de propenso.
O erro está na regência: com possibilidade de e predisposto a algo.
Alternativa "d" - Implicar e comprometer são
vocábulos sinônimos, mas a regência está incorreta:
comprometida ao bem-estar.
Alternativa ''e" - As palavras são sinônimas e
a regência, mais uma vez, está errada: suplantar o
objetivo.
30. (FCC- Técnico Judiciário - TRT 23/2016) Está
clara e correta a seguinte frase:
(A) As capacidades oferecidas pelo ecossistema
loca! tem de ser aproveitadas para que se alcance
níveis razoáveis de pobreza.

.

.'·

'•

.{
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(B) Não parece ser devidamente valorizado, nos
debates ecológicos, a singularidade dos ecossistemas e a diversidade das culturas.

Agora, se alcança árvore, quati arma banzé'. Arreganha. Monta episódio. Eaté xinga cachorro.
Igual é o tamanduá. Fora do mato, no limpo,
tamanduá nega encrenco. Porém se encontra zamboada', vira gente. Edesafia cachorro, onça-pintada,
tenente.

{C} De acordo com Leonardo Boff, ainda predomi-

nam, nas discussões sobre cultura, o quantitativo
sobre o qualitativo.

1. confusão, tumulto

{D) Não se devem desconsiderar a importância das

unidades inter-regionais, nacionais e internacionais, pois afetam à todos.

•

2. moita formada por galhos e ramagens de árvores, cipós, trepadeiras

{E) Certo tipo de vegetação e de geografia do terreno é o que caracteriza, em parte, uma biorregião.

Alternativa correta: letra "e"
O Nota da autora: Questão de reescritura de
frases- concordância, pontuação e crase.

- Concordância: Certo tipo {sujeito) caracteriza
(verbo);

- Pontuação: ocorreu intercafaçao da expressão
"em parte''.
Basta ler o que está em negrito para ter certeza de que possui sequência sintática: Certo tipo
de vegetação e de geografia do terreno é o que
caracteriza, em parte, uma biorregião.
Alternativa "a" - DÚis erros de concordância:
1. As capacidades têm de ser aproveitadas; 2. para

que se alcancem niveis razoáveis= para que sejam
alcançados níveis razoáveis. Passe a oração da passiva sintética para a passiva analítica, por eHminar
dúvida definitivamente.
Alternativa "b" - Verbo anteposto ao sujeito
composto com uma peculiaridade: há artigos definidos (mandam na concordância). A concordância correta é não parecem ser devidamente valorizadas a
singularidade dos ecossistemas e a diversidade das
culturas.
Alternativa "c" - Concordância: ainda predoM
mina o quantitativo.
Alternativa "d" - Concordância: Não se deve
desconsiderar a importância· crase: não há crase
antes de pronome indefinido masculino e plural
(todos).

Texto para responder às questões.

(BARROS, Manoel de. Livro de pré-coisas. In: Poe~
sia completa. São Paulo, Leya, 2010, p. 235)

31. (FCC ~Técnico Judiciário ~ TRT 23/2016) Um
seg!Ylento que expressa ide ia de causa, com relação
ao trecho que o antecede imediatamente, está des~
tacado em:
(A)

No chão é ente insuficiente o quati.

(8)

Agora, se alcança árvore, quati arma banzé.

(C) Fora do mato, no limpo, tamanduá nega
encrenca.
(0) Monta episódio. E até xinga cachorro.

(E) O rabo desequilibra de tanto rente na terra.

Alternativa correta: letra "e"
O Nota da autora: Questão de coesão e
odo composto.

perí~

Por que o rabo desequilibra? Porque está rente
na terra.= causa
..

DICA

Diferença entre causa e explicação: Causal =
existe a ocorrência de um fato que indica certeza e
causa um efeito. Não possui vírgula; Explicativa= é a
explicação de algo suposto. Possui pontuação.
Alternativa "a" - Afirmação, posposta ao
adjunto adverbial de lugar.
Alternativa "b" - As orações possuem ideias
condicionais: o quati só arma banzé de alcança
árvore.
Alternativa "c" - Afirmação, posposta ao
adjunto adverbial de lugar.
Alternativa "d" - Adição: monta episódio e
xinga cachorro.

--------------

DEQUATI

Aparece um quati escoteiro. Decerto perseguido
de cachorro. No chão é ente insuficiente o quatí.lmita
ser baleado. O rabo desequl/1bra de tanto rente na
terra.

32. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 23/2016) Afrase
redigida corretamente é:

{A) O quati mantém-se valente enquanto está sob
os galhos de uma árvore; do mesmo modo, o
tamanduá torna-se irresoluto no meio do mato.

r

.

.

.

.
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(B) O quati possui hábitos semelhantes aos do

tamanduá no que tange à reação diante de ame~
aças, as quais não os aflige quando estão em
seus habitats.
(C) O quati mostra-se frág'd quando vê-se perse-

guido por cães no chão; em contra-partida, o
tamanduá, hesita em reagir QLiando encontra-se
fora do mato.
(D) O quati e o tamanduá apresentam comporta-

mentos análogos, na medida em que se tornam
corajosos quando em um local que lhes sirva de
abrigo.
(E) O quati e o tamanduá são animais que se conser-

vam intrépitos ao serem hostilizados por cães,
especialm€nte fora dos meios onde sentem-se
mais destros.

(C) Foram empossados na noite dessa quinta como

p;·esidente e vice-presidente, respectivamente,
as desembargadoras Fulana Silva e Seltrana
Souza. As quais estaráo à frente do tribunal no
biênio 2016/2017.
(0) Os prazos para recolhimento dos depósitos

recursais, pagamento do FGTS e dos demais
encargos realizados pelos bancos oficiais que
vencessem nesta segunda-feira; serão prorrogados para quarta-feira.
{E) Durante o período que estiver trabalhando na

Alternativa correta: letra "d"
O Nota da autora: Questão de reescritura de
frases- concordância, período composto, ortografia,
regência, pronome relativo - e reforma ortográfica
(emprego do hífen).

Concordância correta. Período composto: "na
medida em que" indic.;~ causa; à medida que, proporção.
Alternativa "a" -Ortografia: sob indica a !ocafização daquilo que se encontra colocado numa posição
inferior a outra; sobre é por cima de; denota e mostra
a posição ou a localização daquilo que se encontra
acima de e indica o sentido correto no texto.
Altern'ativa "b" - Concordância: ameaças
(sujeito) não afligem o quati =não o afligem.
Alternativa "c"- Vários erros: colocação pronominal: quando (advérbio de tempo) atrai o pronome
oblíquo == quando se vê perseguido e quando se
encontra; emprego do hífen (reforma ortográfica
2009): contrapartida: náo se usa hífen se o prefixo
termina em vogal e a palavra seguinte inicia por
consoante diferente de H, R ou S; pontuação: não se
separa o sujeito do verbo= o tamanduá hesita.
Alternativa "e" - Ortografia: intrépidos (que
não possui medo; que não teme o perigo; corajoso);
colocação pronominal: o pronome relativo "onde"
atrai o oblíquo= onde se sentem.
33. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 23/2016) O

enunciado escrito com clareza e correção está em:
(A) O tribunal manteve a decisão que integrou ao

I

(8) Até esta sexta-feira os advogados podem participar de uma pesquisa de satisfação realizada
pelo tribunal para opinar a cerca da Justiça do
Trabalho no estado. O questionário que foi encaminhado no e-mail dos profissionais, é sigiloso e
não houvesse qualquer identificação.

salário de um professor da rede particular da
cidade os valores do auxilio~alimentação receb"1~
dos no decorrer de seu contrato de trabalho.

construção de uma rodovia em Mato Grosso, um
empregado de uma empresa de pavimentação,
foi submetido a condições de trabalho degradantes.

Alternativa correta: letra "a"
O Nota da autora: Reescritura de frases- pontuação, pronome relativo e regência.

Período extenso e não necessita de pontuação;
verbos concordando com os sujeitos; ortografia
impecável; regências corretas.
Alternativa "b"- Pontuação: marcar inversão da
locução adverbial extensa "" Até esta sexta~feira,
os advogados; retirar a vírgula que separa a oraçáo
subordinada adjetiva restritiva: O questionário que
foi encaminhado no e-mail dos profissionais é sigiloso; conjunção: no lugar de "e", deveria haver vírgula seguida de concessáo =embora não houvesse
qualquer identificação.
Alternativa "c" - Concordância: foram empossadas as desembargadoras; pontuação: é preciso
inserir vírgula para intercalar= Foram empossadas,
na noite dessa quinta, como presidente e vice-pres.ldente, respectivamente, as desembargadoras. A
oração subordinada adjetiva deve ser separada por
vírgula ou travessão, não com ponto final: as desembargadoras Fulana Silva e Beltrana Souza, as quais
estarão à frente do tribunal (ou que estarão à frente
dos tribunais).
Alternativa ''d"- Não se separa sujeito do verbo
com ponto-e-vírgula, ou com qualquer outro sínal
de pontuação.
Alternativa "e" - Retirar a vírgula entre sujeito

e verbo.
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34. (FCC- Técnico Judiciário- Area Administrativa- TRT 9/2015) Considere o trecho:
Assim, perdemos a serenidade quando andamos

muito devagar, perto da condição do ócio- que traz
o tédio e a depressão-, e também quando nos tornamos angustiados pela pressa de atingirmos nossas
metas.
Afirma-se corretamente:

(A) e também quando nos angustiam a pressa
é uma redação alternativa para o segmento e
também quando nos tomamos angustiados pela

Revisdt;o"-

Uma redação alternativa para o segmento
acima, em que se mantêm a correção e a lógica,
encontra-se em:
(A) O estado de alma que chamamos de tédio, cujos
filósofos antigos consideravam como condição
emocional na qual é muito criativa, é gerado
por ele.
(8)

Essa condição em(i>cional cujos filósofos antigos
consideravam como muito criativo é algo gerador
de um estado de alma que chamamos de tédio.

(C)

Considerada muito criativa pelos filósofos anti·
gos, essa condição emocional é algo gerador de
um estado de alma que chamamos de tédio.

(0)

Uma vez que os filósofos antigos a consideravam
como muito criativa, chamamos de tédio essa
condição emocíonal que gera tal estado de alma.

pressa.
(8)

os verbos "perder" e "andar" possuem o mesmo
tipo de complemento.

(C) mantendo-se a correção e o sentido, o segmento

perto da condição do ócio pode ser substituído

por: apoiado à condição do ócio.
(0} devido à pressa de termos nossas metas
atingidas é uma redação alternativa para o segmento pela pressa de atingirmos nossas metas.
(E)

os elementos sublinhados em Assim, perdemos
a serenidade quando ... podem ser corretamente
substituídos, na ordem dada, por: "Por conseguinte" e "ainda que".

Alternativa correta: letra "d" - Tornamo-nos
angustiados por alguma coisa= causa. Pode-se, tranqui!amente usar "devido a". Sinônimos: por causa de;
graças a; em virtude de.

Alternativa "a" - O sentido original é: e também quando a pressa angustia a nós. Ao substituir o
verbo e inserindo a preposição (pela pressa), o sentido altera, passa para passivo. Perceba que a pressa
angustia alguém.
Alternativa "b"- Perdemos algo {verbo transitivo direto)= a serenidade é objeto direto; andamos
devagar (verbo intransitivo) = devagar é adjunto
adverbial de modo. Não possuem o mesmo tipo
de complemento. Aliás, nandar" nem pede complemento- objeto direto e objeto indireto.
Alternativa "c"- No trecho está claro que a ideia
é de nada fazer- próximo do ócio. Usando "apoiado",
o sentido é alterado.
Alternativa "e" - Assim e por conseguinte indicam conclusão: certo. Quando indica tempo e ainda
que refere-se à ideia concessiva (oposta).
35. (FCC - Técnico Judiciário - Área Administrativa- TRT 9/2015) Essa condição emocional que os filósofos antigos consideravam como muito criativa é algo

gerador de um estado de alma que chamamos de tédio.

-Língua Portuguesa • Duda Nogueira

(E) Tem-se essa condição emocional à qual os filósofos antigos consideravam muito criativa, como
algo capaz de gerar um estado de alma, que chamamos de tédio.

Alternativa correta: letra "c"- Comparando os
trechos:
Essa condição emocional que os filósofos antigos
consideravam como muito criativa = Considerada

muito criativa pelos filósofos antigos, essa condição
emocional. A ordem apenas foi invertida, mantendo
a correção e a lógica. O restante do período está
idêntico. Questão fáciL
Alternativa "a"- Além de não possuir clareza,
há erro no emprego do relativo acompanhado de
preposição (na qual) e ambiguidade ao usar o pronome ele" no final.
H

Alternativa "b" - Dois erros. Concordância:
criativa; regência: os filósofos consideram muito
criativa essa condição emocional = Essa condição
emocional que (ou as quais) filósofos antigos consideravam ..
Alternativa "d"- A inserção de ~uma vez que"
altera todo o sentido do período por indicar causa.
Note que o período está confuso, isto é, sem clareza.
Alternativa "e" -Já no início, nota-se erro ao
inserir crase no pronome relativo (a qual). Além disso,
o trecho não possui sentido algum. Resolvendo a
questão na prova, não é necessário corrigi-la, já que
perderia muito tempo. Citou lógica e correção no
enunciado, veja se possui sentido.

Texto para as questões.
Uma esoécie de angústia se esoalha como
orago nas relacões oessoais e no uso dos esoacos

Coesão e Coerência- Reescritura de frases

oúb/ico e orivado Todos os torpedos, e-mails e chamadas no celular viraram prioridade, casos de vida
ou morte. lnterromoem se conversas para olhar te/inhas e telonas desresoeitando interlocutores. Como
este tioo de patologia tende a çe diversificar iá há
gente aue conversa e olha o computador ao mesmo
tempo. Especialistas em informática previram que,
num futuro não muito distante, chips serão implantados no corpo. Estão atrasados. Corpos já pertencem a máquinas. A vida é controlada a distância e
porautros.

Enxurradas de fotos invadem o espaço
virtual, a maioria delas sem o menor significado. fico pensando no sorriso irônico ou quem
sabe no horror que o fotógrafo Cartier-Bresson
esbocaria se esbarrasse nisso. Ele, que procurava a

poesia nos pequenos gestos, no cotidiano que
se desdobrava em surpresas, jamais empilharia a
coleção de sorrisos forçados que caracteriza a obsessão pelos "cliques'~
Vivemos a era das aparências. Com a multio/icacão das imagens vem a obrigacão de "estar bem':
Afinal. ou em vai querer se exibir nas redes sociais com
uma oonta de melancolia? O mundo virtual exige
estado de êxtase permanente. Uma persona que não
passa de ilusão. Criatividade não quer dizer tristeza,
claro, mas certamente precisa incorporá-la como
tijolo construtor da nossa personalidade.
(Adaptado de: Jacques Gruman. Disponível em:

http:/I carta ma i o r.com .b r I? [O pi n iao/ A-morte·da-imaginacao/30783. Acesso em 23/10/15)
36. (FCC - Técnico Judiciário - Área Adminis-

trativa - TRT 9/2015) Uma redação alternativa
para um segmento do texto, em que se mantêm
a correção e, em linhas gerais, o sentido original,
está em:
(A) Porque a tendência deste tipo de patologia seja
a de se diversificar, à esta altura há pessoas que
conversam e olham o computador simultaneamente.
(B) De modo a desrespeitar, os interlocutores, se
interrompe conversas com o propósito de olhar
telinhas e te lonas.
(C) Atingem as relações pessoais e o uso dos espaços pú,blico e privado, uma espécie de angústia
que se espalha como praga.
(0) À medida que se multiplicam as imagens, surge
a obrigação de "estar bem": quem vai querer
se expor com um quê de melancolia nas redes
sociais?
(E) Imagino que se o fotógrafo Cartier-Bresson
esbarrasse nisso, iria esboçar um sorriso irônico
ou inclusive no horror o qual seria nítido.

1
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Alternativa correta: letra "d"

O Nota da autora: Questão de coerência, crase,
pronome e concordância.
- No texto, a ideia inicial é de causa, foi transcrita
como proporcional, mas o sentido foi mantido e não
há erro. A inserção de dois-pontos também está correta.
Alternativa "a" - Além de o sentido ter sido
alterado e não ter clareza, há erro de crase antes de
pronome demonstrativo: a esta altura. Erro de colocação pronominal também: diversificar-se.
Alternativa "b" - Concordância: interrompem-se conversas. O sentido também foi alterado ao
intercalar" os interlocutores".
Alternativa "c"- Erro de concordância e alteração de sentido: uma espécie de angústia atinge.
Alternativa "e"- Pontuação: é necessário intercalar a oração condicional= Imagino que, se o fotógrafo Cartier-Bresson esbarrasse nisso, iria esboçar
um sorriso irónico. Mais: o final do período está sem
sentido, sem clareza.
37. {FCC -Técnico Judiciário - Area Administra-

tiva - TRT 9/2015) Considerado o contexto, é correto afirmar;
(A} Infere-se que "persona" (último parágrafo) signi-

fica: "imagem com que uma pessoa se apresenta
em público".
{B)

Uma redação alternativa para o segmento Corpos já pertencem a máquinas. (lo parágrafo),
substituindo-se o que está negritado por um
pronome, é: Corpos já lhe pertencem.

(C) Ambos os pronomes sublinhados em Efe, que

procurava a poesia nos pequenos gestos, no coOdiano que se desdobrava em surpresas ... (2o pará-

grafo) possuem o mesmo referente.
(D) Sem prejuízo da correção gramatical, a frase
Enxurradas de fotos invadem o espaço virtual, a
maioria delas sem o menor significado. (2o pará-

grafo) pode ser reescrita do seguinte modo:
"Não têm significado algum a avalanche de fotos
que invadem; o espaço virtual".
(E) O pronome negritado em mas certamente precisa
incorporá-la {final do texto) refere-se a: criatividade.

Alternativa correta: letra "a" - Basta reler os
períodos anteriores: Com a multiplicação das imagens, vem a obrigação de "estar bem". Afinal, quem

'•
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vai querer se exibir nas redes soc1a1s com uma
ponta de melancolia? O mundo virtual exige estado
de extase permanente. Ficou em dúvida? Agora
esclareceremos: Uma persona não passa de ilusão==
Uma imagem com que uma pessoa se apresenta
em público não passa de ilusão.
Alternativa "b" - Corpos já pertencem a elas,
ou corpos já lhes pertencem.

(C) A economia do Rio Grande do Sul baseava-se

Alternativa "c"- Ele procurava a poesia; o cotidiano se desdobrava em surpresas. Possuem referentes distintos.

(D)

Alternativa "d"- Concordância: a avalanche de
fotos não tem significado algum. Pontuação: retirar a
vírgula entre verbo e objeto direto== fotos que invadem o espaço virtual.
Alternativa "e"- É preciso incorporar a tristeza
como tijolo construtor da nossa personalidade. O
autor deixa isso muito claro no texto: Com a multiplicação das imagens, vem a obrigação de "estar bem".
Afinal, quem vai querer se exibir nas redes sociais com
uma ponta de melancolia? Melancolia= tristeza.
Observação: embora tenha havido várias discussões, o pronome não se refere à persona. O contexto é o que nos importa.

na pecuária extensiva, com um povoamento de
população masculina eminentemente nômade.
Além, ainda, da ocorrência de inúmeros conflitos
e batalhas. As mulheres assumiram, contudo, a
direção dos empreendimentos familiares, onde
transpuseram os limites das tarefas. definidas
usualmente para seu sexo.
As mulheres do Rio Grande do Sul, com uma
população masculina eminentemente nômade
e de economia baseada na pecuária extensiva,
participando, além disso, de inúmeros conflitos e
batalhas. Elas transpuseram assim os limites das
tarefas definidas usualmente para seu sexo, ao
assumir a direção dos empreendimentos familiares, com a constante ausência dos homens.

(E) A população masculina, eminentemente nômade,
do Rio Grande do Sul, onde a economia baseava-se
na pecuária extensiva, além da ocorrência de inúmeros conflitos e batalhas. As mulheres assumiram
a direção dos empreendimentos familiares, transpondo os limites das tarefas definidas usualmente
para seu sexo, ·cuja causa foi propiciada pela constante ausência dos homens.

---------------~----

38. (FCC TRT 4- 2015 Técnico Judiciário) O povoamento do Rio Grande do Sul atraiu uma população
masculina eminentemerite nômade.

A economia do Rio Grande do Sul baseava~se na
pecudria extensiva.
A ocorrência de inúmeros conflitos e batalhas propiciava a ausência dos homens.
As mulheres assumiram a direção dos empreendimentos familiares.
As mulheres transpuseram os limites das tarefas definidas usualmente para seu sexo.
As frases acima se organizam em um único pardgrafo,
mantendo-se a correção e a clareza, em:
(A) O povoamento do Rio Grande do Sul, cuja economia se baseava na pecuária extensiva, atraiu uma
população mascu!lna eminentemente nômade.
A ocorrência de inúmeros conflitos e batalhas
também propiciava a ausência dos homens. Ao
assumir, então, a direção dos empreendimentos
familiares, as mulheres transpuseram os !imites
das tarefas definidas usualmente para seu sexo.
(8) Com uma po.pu!ação masculina eminentemente
nômade, que povoou o Rio Grande do Sul, baseando-se na pecuária extensiva, cujas batalhas e
conflitos propiciaram a ausencia dos homens,
as mulheres assumiram, não obstante, a direção
dos empreendimentos familiares. Assim, elas
transpuseram os limites das tarefas definidas
usualmente para seu sexo.

Resposta: "a"

Questão de coesão textual.
1. No primeiro e segundo períodos, ocorre repetição de "Rio Grande do Sulu. Eliminando-a: O
povoamento do Rio Grande do Sul, cuja economia se baseava na pecuária extensiva, atraiu
uma população masculina eminentemente
nômade= a economia do Rio Grande do Sul;

2. O terceiro período possui uma informação
nova e não existe repetição= nada muda;
3. No quarto e quinto período, repete a palavra
"mulheres". Unindo-os: Ao assumir, então, a direção dos empreendimentos familiares, as mulheres transpuseram os limites das tarefas definidas
usualmente para seu sexo.
....

DICA

Quando as mulheres transpuseram os limites?
Quando assumiram= ao assumir (em).
Prestando muita atenção, daria para acertar sem
precisar encontrar os erros, pois os períodos não possuem nexo.
Alguns erros:
{8) Qual a relação existente entre "batalhas e conflitos" e "pecuária extensiva"? O uso do relativo cujas
está incorreto. Mais: o emprego da conjunção "não
obstante".
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(C) Pronome relativo: onde; conjunção: contudo.
(D) Não há clareza: você entendeu o que está

==que assistiu a épocas mais simples.
(B)

escrito? A primeira oração está incompleta; não
existe coesão também. Fac.ilmente eliminada.
(E) Que é isso? Não possui sentido algum.

não irão parar em álbuns caprichosos
grafo)

(3°

pará-

==não deterão arquivos presunçosos.
(C) por contados avanços tecnológicos (1° parágrafo)
==a despeito dos progressos da ciência.

Texto para a questão.
O FIM DOS ÁLBUNS DE FOTOGRAFIAS
Quando me pergunto o que deverá desaparecer nos próximos anos, oor conta dos avancos tecnológicos que mudam ou suprimem hábitos e valores
tradicionais, incluo os álbuns de fotografias. Na verdade, são as fotografias mesmas, aquelas reveladas
em papel, que estão desaparecendo oam dar lugar às
imagens arquivadas num celular ou num computador.
Não é mais o tempo que as toma apagadas ou amarefadas; é o nosso súbito desinteresse que as remove de
vez ao toque de um ~delete': Nem pensar em armazená-las naqueles álbuns de capo duro e folhas de papelão, alguns encadernados em pano, álbuns de família,
que se acumulavam em baús ou velhos armários. São
monumentos remotos, de um tempo em que a memória ia longe, chegava aos avós e aos bisavós.

Pergunto-me se não é a qualidade mesma da
nossa memória, do nosso interesse pelas recordações,
se não é o valor mesmo da memória que está mudando
de forma radical. Parece estar havendo um crescente
desprestígio de tudo o que se refere ao passado, ainda
quando esse passado seja recente. Com isso, o tempo se
reduz ao instante que está passando e ao aguardado
amanhá, do qual se exigem novas revelações, novos
milagres. Um álbum de fotografias, nessa velocidade, é
um objeto de museu, testemtmha de tempos mais inqê~e de imagens paralisadas.
Enquanto não morrem de vez, ainda me detenho
em alguns desses álbuns. Quase sempre são de gosto
duvidoso, com capas pretensiosas, ilustradas com flores
coloridas, gatinhos meigos, paisagens poéticas e outros
mimos. Dentro deles surpreendo a vida que já foi, os
olhares que nos apanham em nossa vez de ser modernos. Aí me ocorre que nossas imagens não irão parar
em álbuns caorichosos talvez nem mesmo em arquivos
digitais: não estarão em lugar nenhum. Éo preço que se
paga pelo desapego à memória.
(Vitória Damásio, inédito)

(0)

para dar lugar às imagws arquivadas (1° parágrafo)
==para ocupar o espaço de fotos classificadas.

(E) um crescente desprestígio (2° parágrafo)

=uma resistente desagregação.

Alternativa correta: letra "a"
O Nota da autora: Questão de coerência e
semântica (significado das palavras).
Na "a", testemunha equivale a que assistiu; tempos
mais ingênuos pertence ao mesmo campo semântico
de época mais simples.
(B} Deter significa fazer parar, não deixar ir, sustar
== não pararão. Presunçoso é aquele que possui uma
opinião positiva muito elevada de si mesmo; que se
julga melhor que os demais e não possui relação com
caprichoso - brioso, cuidadoso, zeloso. Aqui está o
erro.

(C) A despeito de indica concessão (ideias opostas) e por conta de causa, embora, em um passado
remoto, tenha causado muita polêmica entre grandes gramáticos e estudiosos da língua portuguesa.
Além desse erro, há diferença entre tecnológico
(relatlvo à tecnologia: ciência que estuda os métodos
e a evolução num âmbito industrial) e científico {em
que se mostra ciêr.cia, que a revela, que não é ideológico, nem se baseia no senso comum).
{D) A supressão do artigo já altera o sentido {as
imagens e fotos); além disso, não há relação entre dar
lugar a algo e ocupar o espaço de algo.
Observação: arquivada é o mesmo que classificada {classificar, depositar em arquivos; conservar,
guardar).
(E) Resistente (sólido, duro, teimoso, obstinado)
não é crescente (que cresce); desprestígio é descrédito;
desagregação, no sentido figurado, é desunião, dissolução, decomposição.

39. {FCC -Técnico Judiciário- Area Administrativa- TRT 3/2015) Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento
do texto em:

40. (FCC- Técnico Judiciário - Area Administrativa- TRT 3/2015) Está inteiramente clara e correta
a redação:

(A) testemunha de tempos mais ingênuos {2° parágrafo)

(A) Se continuarmos a desleichar com nossa documentação através de fotografias, haverá de che-
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garmos ao momento onde nenhuma memória

de nós resistirá ao tempo.
(B) O fraglante de uma cena familiar pode ser precioso, ao documentar um momento cuja lembrança ninguém poderá se esquecer, eterni-

zando para sempre uma situação especiaL
(C) Os álbuns de família, que para muita gente parece

álbuns de família parecem apenas uma relíquia
inútil para muita gente. 2. Estão condenados a
desaparecer: não pode haver acento indicativo de
crase antes de verbo.
e) 1. Dispensam ser revelados. 2. Estes exigem
um papel especial: não pode haver contração de preposição no sujeito.

apenas uma relíquia inútil, estariam condenados

à desaparecer, em função de seu descrédito em
nome da tecnologia.
(0) Ser negligente com nossa memória, tal como

parece estar ocorrendo em nossos dias, implica
negligenciar o próprio sentido da nossa história,

a própria formação da nossa identidade.
(E) Os instantâneos obtidos por celulares, ao contrá-

rio dos antigos álbuns fotográficos, dispensam
de serem revelados, ao passo que nestes ainda
exigem um papel especial.

Alternativa correta: letra "d"
a) 1. Desleixar: deixar em desleixo; desatender,
descurar, descuidar. 2. por meio de fotografias.

41. {FCC- Técnico Judiciário- Área Administrativa - TRT 3/2015) A frase Será que fazia sentido
preservar o passado, uma vez que estava come-

çando uma nova era? Tem seu sentido preservado
numa nova e correta redação em:
(A) Em virtude dos novos tempos que estavam chegando, faria sentido manter vivo o passado?
(B) Porque faria sentido alimentar velhos tempos,

conquanto uma nova era principiasse?
(C) Teria sentido caso se conserve o passado na
medida em que começa um novo tempo?
(D) Que sentido poderia haver o passado quando se
preserva numa nova etapa histórica?
(E) Assim que se principia um novo tempo, faria sentido ainda quando se preservasse o passado?

DICA

llio--

A locução "através de" possui significado ligado

a movimento físico, indicando a ideia de atravessar;
"por meio de" se relaciona à ideia de instrumento,
utilizado na execução de determinada ação.
FIXE
Através de"" atravessar.

3. Onde deve usado para retomar lugar físico e
pode ser substituído , quando pronome relativo,
por em que ou no (a) qual. Não está retomando lugar
físico, portanto o correto seria haverá de chegarmos
ao momento em que (no qual) nenhuma memória de
nós resistirá ao tempo.
Na ordem direta: Nenhuma memória de nós
resistirá no momento.
b) 1. Flagrante: que se viu ou se registrou no
momento exato de seu desenvolvimento. 2. Ninguém poderá~ esquecer da lembrança: de cuja.
11>

DICA

Ninguém poderá esquecer a lembranca. Ninguém poderá~ esquecer da !em branca.
Com pronome= com preposição; sem pronome
"" sem preposição.
c} 1. Os álbuns de família, que para muita
gente parecem apenas uma relfquia inútiL Para
evitar erro, coloque na ordem direta (perceba que
há oração subordinada adjetiva explicativa): Os

Alternativa correta: letra "a"

O que pode ter causado a dúvida é o fato de ser
uma frase interrogativa, mas fica clara a ide ia de condição que deverá ser utilizada no verbo "fazer" (faria).
Assim chega-se à resposta.
llio--

DICA

"Uma vez que" possui ide ia de causa; "em virtude
de" também indica causa. Quanto a sinonímia: novos
tempos= novas eras; chegando"" começando; manter vivo= preservar.
Eliminadas
(8) Conquanto= concessão.
(C) Na medida em que= causa. Erro na construção da frase: caso se conserve o passado. A ideia original é "faria sentido preservar o passado (ou manter
vivo o passado}.

(D) Quando= tempo.
(E) Assim que= tempo.

42. {FCC- Técnico Judidário - Área Administrativa- TRT 3/2015) Está plenamente correta a redação da seguinte frase:
{A} Quanto ao lema ulembrar para não repetir", muitos lhe adotam por que acreditam na pedagogia
da História.
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(B) Cabe aos museus a preservação de obras de arte;
sempre haverá quem as ame e por elas se interesse.
(C) Não se sabe o por quê de tanto desprezo em rela~
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(D} Os navios nos quais se deixavam atrair por
aquela melodia divina, naufragavam. Na medida
que batiam nos recifes, eram submersos a beira-mar.

çãoao passado, que tanto poder-nos-iam ensinar.

(E) Após os navios que batiam nos recifes submersos

{0) Sim, sabe-se que privilégios sempre existem, e

da beira-mar, os tripulantes impiedosos, os quais
naufragavam, eram devorados pelas sereias.

lhes desfrutam e· os abusam os que chegam ao
poder.
(E) Aos franceses, a Revolução propiciou-os afastar

privilégios de quem lhes gozava injustamente.

Alternativa correta: letra "b"
1. Cuidado! É necessário colocar na ordem direta
{iniciando com o sujeito) para que não haja
engano: A preservação de obras de arte {sujeito)
cabe aos museus;
2. Quem (sujeito) as (0.0.) ame {V.T.D);

3.!nteressa-se por algo= por elas se interessa.
{A) 1. Muitos adotam (V.T.D.) o lema {0.0.) =muitos o adotam; 2. porque =explicação (equivale a
pois).
(C) l. o porquê= substantivo e admite plural; 2.

Tanto nos poderia ensinar= o advérbio de intensidade atrai o pronome oblíquo + verbo no singular
para concordar com o sujeito {o passado).
{0) Os que chegam ao poder ao poder desfrutam
(de algo ou algo) e abusam {de algo): e desfrutam e
abusam dele os que chegam ao poder. Dois verbos
com a mesma regência= um compleme'nto. Como o
verbo desfrutar admite, também, objeto direto, poderia ser reescrita assim: e os desfrutam e abusam dele.
{E) Propiciou algo a alguém (V.T.D.I.): propiciou-lhes afastar privilégios; gozar (aproveitar ou aproveitar-se= verbo transitivo direto ou transitivo indireto}: gozava os privilégios ou gozava dos privilégios
=quem os gozava ou quem lhes gozava.

43. (FCC -Técnico Judiciário - Area Administrativa - TRF 312014) Uma redação alternativa, mantendo-se a correção gramatical e a lógica, está em:
(A) Remontam às mais luminosas fontes da mitologia e d~ literatura gregas a imagem do canto das
sereias.
(B) As sereias, ninfas de beleza extraordinária, que
viviam sozinhas em uma ilha do Mediterrâneo.
Tinham o dom de chamar a si os navegantes graças a irresistível melodia do seu canto.
(C) Existem diferentes versões para a fábula das

sereias. Porém, o sentido geral da trama é
comum a todas elas.

Alternativa correta: letra "c" - Concordância
verbal correta: diferentes versões existem; pontuação correta: é possível usar a conjunção coordenada
adversativa no início de frase- bancas não admitem
apenas a conjunção "mas" inicializando período.
Alternativa "a'' - Concordância: a imagem
remonta.
Alternativa "b"- Pontuação: é necessário separar a oração subordinada adjetiva explicativa por
vírgulas"" As sereias, ninfas de beleza extraordinária,
que Viviam sozinhas em uma ilha do Mediterrâneo, tinham o dom de chamar. Perceba que a oração
principal é As sereias tinham o dom de chamar a si os
navegantes graças a irresistível melodia do seu canto.
Alternativa "d" - Regência e pronome relativo: os navios (sujeito) deixavam-se atrair= não há
preposição antes do pronome relativo se retoma o
sujeito. Correção: os navios os quais {ou que); período composto: à medida que = proporção. Não
existe a forma na medida que, apenas na medida em
que (indica causa}.
Alternativa "e"- Note que não existe lógica, no
período. Uma opção de reconstrução: Após os navios
baterem nos recifes submersos da beira-mar, os tripulantes que eram devorados pelas sereias impiedosas naufragavam.

Texto para as questões.
Introduzido no Brasil nos primeiros anos de vida
republicana, o velho e bretão footba/1 foi apropriado
por toda a sociedade e, sendo rebatizado no Brasil
como Nfutebol~ virou uma paixão nacional e um acontecimento festejado e amado pelo povo.
Embora tivesse a chancela colonial de tudo o que
vinha de fora, o futebol sofreu muitos ataques em nome
de um nacionalismo que se pensava frágil como porcelana. E. no entanto, canibafizamos e digerimos o "footba/1~ roubando-o dos ingleses. Hoje, há um estilo brasileiro de jogar e produzir esse esporte. De elemento
capaz de desvirtuar, ao lado da música e do cinema
americanos, o estilo de vida e a lfnqua pátria, o futebol
acabou servindo como um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil. O sucesso futebolfstico foi o nosso

•
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primeiro instrumento de autoestima diante dos pafseS

"adiantados" e inatinqiveis.
Como prova do imprevisível destino das coisas
sociais,

o futebol não veio confirmar a dominação

colonial. Pelo contrário, ele nos fez colonizadores.
A relação entre povo e futebol tem sido tão profunda e produtiva por aqui, que muitos brasileiros se
esquecem de que o futebol foi inventado na Inglaterra
e pemam que ele é, como o samba e a feijoada, um
produto brasileiro. Provavelmente, conforme muitos

•·

•

têm acentuado, porque é uma atividade que indubitavelmente promove sentimentos básicos de identidade
individual e coletiva entre nós.
Talvez o futebol possa ser tudo isso porque ele é um

esporte dotado de uma vocação complexa que permite
entendê-lo e vivê-/o simultaneamente de muitos pontos de vista. Assim, embora o futebol seja uma atividade
moderna, um espetáculo pago, produzido e realizado
por profissionais da indústria cultural, ele, não obstante,
também orquestra componentes cívicos básicos, identidades sociais importantes, valores culturais profundos e
gostos individuais singulares. O seu maior papel foi o de
ensinar democracia. Foi o de revelar com todas as letras
que não se ganha sempre e que o mundo é instável
como uma bola. Perder e vencer; ensina o futebol, fazem
parte de uma mesma moeda.
(Adaptado de DAMATTA, Roberto. Trechos
dos ensaios "O futebol como filosofia" e "Antropologia do óbvio'~ Disponíveis em estadao.com.
br e usp.br/revistausp. Acesso em 10/05/2014)

necessário fazer a pergunta porquê? = por que
muitos brastleiros se esquecem de que o futebol
foi inventado na Inglaterra? Causa: porque a relação entre povo e futebol tem sido tão profunda e
produtiva por aqui.

... Dica: a oração para a qual perguntamos é o
efeito da causal.
Alternativa "b" - Embora indica concessão
(ideias opostas).
Alternativa "c"- Como indica comparação.
Alternativa "d"- Não existe conjunção.
Alternativa "e" - Como indica modo e não
causa.
45. {FCC- Técnico Judiciário - Area Administrativa - TRT 16/2014) De elemento capaz de desvirtuar, ao lado da música e do cinema americanos,
o estilo de vida e a língua pátria, o futebol acabou
servindo como um instrumento básico de reflexão
sobre o BrasiL (2° parágrafo)
Uma redação alternativa para o segmento acima,
em que se mantêm a correção, a lógica e, em linhas
gerais, o sentido original. está em:
(A) A música americana, assim como o cinema, foi

considerada capaz de adulterar o estilo de vida e
a língua dos brasileiros, enquanto que o futebol
serviria como um instrumento básico de reflexão
sobre o BrasiL
(B) Tanto o cinema quanto a música americana,

44. {FCC - Técnico Judiciário - Área Administrativa- TRT 16/2014) Identifica-se relação de causa e
consequência, nessa ordem, na frase que se encontra
em:

embora capazes de desviar o estilo de vida e
a Hngua dos brasileiros, configuram-se, assim
como o futebol, em um instrumento básico de
reflexão sobre o Brasil.

(A) A relação entre povo e futebol tem sido tão profunda e produtiva por aqui, que muitos brasileiros se esquecem de que o futebol foi inventado
na Inglaterra ...

(C) O futebol, juntamente com a música e o cinema
americano, foram vistos como capazes de deturpar o estilo de vida e a língua pátria, mas passaram a ser um instrumento básico de reflexão
sobre o Brasil.

(B) Embora tivesse a chancela colonial de tudo o que
vinha de fora, o futebol sofreu muitos ataques
em nome de um nacionalismo ..

é, como o samba e a feijoada,
um produto brasileiro.

(C) ... pensam que ele

(0) O futebol, assim como a música e o cinema
americanos, foi tido como capaz de corromper
o estilo de vida e a língua dos brasileiros; entretanto, tornou-se um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil.

(0)

sendo rebatizado no Brasil como nfutebol",
virou uma paixão nacional..

(E)

Como prova do imprevisível destino das coisas
sociais, o futebol não veio confirmar a dominação colonial.

(E} Servindo como um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil, o futebol, apesar de ter sido,
juntamente com a música e o cinema americanos, capaz de corromper o estilo de vida e a língua dos brasileiros.

Alternativa correta: letra "a" - P.ara haver
relação de causa e consequência (ou efeito), é

Alternativa correta: letra "d" - As ideias permanecem e não há erro gramaticaL

Coesào e Coeréncia- Reescrítw ~ d0 frases

Alternativa "a" - Erro gramatical: inserção de
que posposto à conjunção enquanto (além de na

caber proporcionalidade). A reescritura retira o futebol das coisas que poderiam adulterar o estilo de
vida e a língua dos brasileiros; na forma original, ele
está incluso.
Alternativa "b" - Erro na concessão: embodi
capazes de desviar o estilo de vida e a língua dos
brasileiros.
Alternativa "c"- Erro no emprego da conjunção
adversativa mas e a música e o cinema americano
não se configuram, segundo a assertiva original,
como instrumento básico de reflexão.
Alternativa "e" ~O sentido foi muito alterado;
descartada facilmente.
46. {FCC ~Técnico Judiciário- Área Administrativa - TRT 16/2014) ... ele, não obstante, também
orquestra componentes cívicos básicos, identidades
sociais importantes, valores culturais profundos e
gostos individuais singulares. O seu maior~ foi
o de ensinar democracia.
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Mantém-se a correção do segmento acima, no
contexto, substituindo-se os elementos sublinhados
do seguinte modo:
(A)

t provável que isso se dê porque o futebol é uma
atividade que, sem dúvida, promove sentimentos básicos de identidade individual e coletiva
entre nós.

(B) Com certeza, porque o futebol é uma af1vidade

que, não se duvidem, promove sentimentos básicos de identidade individual e coletiva entre nós.
{C) Talvez porque o futebol é uma atividade onde é
incontestável que promove sentimentos básicos
de identidade individual e coletiva entre nós.
{D}

Por certo que isso se deve porque o futebol é
uma atividade fora de questão, que promove
sentimentos básicos de identidade individual e
coletiva entre nós.

(E) É possível que se deve ao futebol ser uma atividade da qual é claro que promove sentimentos básicos de identidade individual e coletiva
entre nós.

Mantêm-se as relações de sentido estabelecidas no contexto substituindo-se, no segmento
acima,

Alternativa correta: letra "a"- Provavelmente
= é provável; indubitavelmente = sem d..Jvida, certa-

(A) singulares por quaisquer.

mente.

{B) não obstante por por conseguinte.

Alternativa "b"- Erro: com certeza.

(C) orquestra por articula.

Alternativa "c"- Erro: incontestável.

(O) papel por propósito.
(E) ensinar democracia por democratizar-se.

Alternativa "d"- Dois erros: por certo e fora de
questão.
Alternativa "e"- O sentido foi todo alterado.

Alternativa correta: letra "c" - Orquestrar (no
sentido figurado- muito exigido nas últimas provas)
significa coordenar, harmonizar e dirigir. São sinõnimos: enumerar, relacionar, apresentar.
Alternativa "a"- Gostos singulares são gostos
exclusivos, distintos e não quaisquer gostos.
Alternativa "b"- Oposição e condusão, respectivamente.
Alternativa "d" - Papel está no sentido de ação,
de colaboração, enquanto propósito significa ideal,
objetivo.
Alternativa "e"- Ens"mar a alguém e democratizar a si próprio: o sentido é alterado.
47. (FCC -Técnico Judiciário- Área Administra~
tiva - TRT 16/2014) Provavelmente {... ) porque é
uma atividade que indubitavelmente promove sentimentos básicos de identidade individual e coletiva
entre nós.

Trechos para a questão.
(..J Nas lojas tradicionais, os produtos se encontra~
vam nos fundos da loja e, a pedido do cliente, o vendedor~ trazia. As lojas de departamentos foram as primeiras a "mostrar'; conforme Zola, no século XIX, descreveu de forma extraordinária em seus romances.

(.. .)A visibilidade do produto se torna então um
fator-chave: para ser vendido, o produto deve ser visto,
e, quanto mais é visto, mais é vendido, as vendas das
prateleiras que estão no nível dos olhos do comprador
são superiores àquelas dos outros nfveis.
(.. .)A exibição dos produtos foi acompanhada de
um fluxo de imagens destinado a facilitar seu escoamenta: a publicidade invadiu as revistas,
ruas, a
televisão e agora a tela do computador.

ãS

(Adaptado de TISSJER-DESBORDES, Elisabeth.
Consumir para ser visto: criação de si ou alienação?, São Paulo, Fap-Unifesp, p. 227-228)

Revisaço"' -língua Portuguesa· Duda Nogueira
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48. (FCC- Técnico Judiciário- Area Administra~
tiva- TRT 16/2014) Os pronomes "os" (1" parágrafo),
"àquelas" (2" parágrafo) e "seu" (3° parágrafo) refe~
rem-se, respectivamente, a:
(A) produtos- vendas das prateleiras- fluxo
(8) fundos- vendas das prateleiras- fluxo

rasa "mostrar", conforme Zola, no século XIX, descreveu
..., pode ser suprimida sem prejuízo para o sentido
original.
111. No segmento ... estenderam esse princípio; as
mercadorias são não apenas visíveis ..., o ponto e vírgula pode ser substituído por dois pontos, uma vez
que a ele se segue uma explicação.
Está correto o que se aflrma APENAs em

(C) fundos- mercadorias- produtos
(D) fundos- mercadorias- fluxo

(A) I elll.

{E) produtos -vendas das prateleiras - produtos

(8) lell.
(C) I.

Alternativa correta: letra "e"
O Nota da autora: Questão de pronome, um
dos mecanismos de coesão textual.

(0} li em.

(E) 111.

Trabalhemos por eliminação para não haver erro

e para ganhar tempo.
O vendedor os trazia= trazia os produtos. Eliminadas alternativas b, c e d.

Alternativa correta: letra "a"
O Nota da autora: Questão de coerência, período composto e pontuação.
L

Certo. Há relação de causa e efeito {ou consequência}: para ser vendido, o produto deve ser
visto, consequentemente as vendas das prateleiras que estão no nive/ dos olhos do comprador são
superiores àquelas dos outros níveis.

U.

Errado. A vírgula não pode ser suprimida porque
indica intercalação da expressão conformativa
conforme Zola. Seria possível substituí-las (as
duas) por travessôes ou parênteses.

São superiores às vendas das prateleiras dos
outros níveis.
O escoamento dos produtos. Eliminada a.
Sempre faça a substituição. A banca avalia a
interpretação, o seu nível de entendimento do texto.

Trecho para questão.
(... ) os supermercados estenderam esse princípio;
as mercadorias são não apenas visíveis, mas também
apreensíveis, o consumidor já não precisa do vendedor para se servir. A visibilidade do produto se torna
então um fator-chave: para ser vendido, o produto
deve ser visto, e, quanto mais é visto, mais é vendido,
as vendas das prateleiras que estão no nível dos olhos
do comprador são superiores àquelas dos outros
níveis. (...)
(Adaptado de TISSIER~DESBORDES, Elisabeth.
Consumir para ser visto: criação de si ou aliena~
ção?, São Paulo, Fap~Unifesp, p. 227~228)

49. (FCC- Técnico Judiciário- Área Administrativa- TRT 16/2014) Considere as frases abaixo.
I. O segmento ... as vendas das prateleiras que estão
no nível dos olhos do comprador são superiores àquelas
dos outros níveis expressa uma decorrência da afirmativa imediatamente anterior: ... poro ser vendido,
o produto deve ser visto, e, quanto mais é visto, mais é
vendido .•.
11. A vírgula imediatamente após "mostrar~, no
segmento As lojas de departamentos foram as primei~

UI. Certo. Basta encaixar uma conjunção explicativa
para se certificar: estenderam esse princípio por~
que as mercadorias são não apenas visíveis.

Trechos para a questão.
Reduzido a um dique
RIO DE JANEIRO - A notícia é alarmante: ':4mazon se prepara para vender livros físicos no Brasir O
alarme não se limita à iminente entrada da Amazon
no mercado brasileiro de livros -algo que lembrará o
passeio de um brontossauro pela Colombo.
A ameaça começa pela expressão "livros físicos:
É o que, a partir de agora, o diferenciaró dos livros

digitais.
Pelos últimos mil anos, dos manuscritos aos incunóbufos e aos impressos a laser, os livros têm sido chamados de livros. Nunca precisaram de adjetivos paro
distingui-/os dos astrolábios, das guilhotinas ou das
cenouras. Quando se dizia "livro~ todos entendiam um
objeto de peso e volume, composto de folhas encadernadas, protegidas por papelão ou couro, nas quais se
gravavam a tinta palavras ou imagens.

..,

Coesão e Coerência - Reescritura de frases

Há 200 anos, os livros deixaram de ser privilégio
das bibliotecas públicas ou particulares e passaram a
ser vendidos em lojas especializadas, chamadas livrarias. Desde sempre, as livrarias se caracterizaram por
estantes altas, vendedores atenciosos, uma atmosfera
de paz e a ocasional presença de um gato. Foi nelas
que leitores e escritores aprenderam a se encontrar e
trocar ideias, gerando uma emulaçtio com a qual a
cultura teve muito a ganhar.
A Amazon dispensa tudo isso. Ela vende livros

"físicos: mas a partir de um endereço imaterial nada
~~ acessfvel apenas pela internet. Dispensa as
livrarias. Se você se interessar por um livro (certamente
recomendado por uma lista de best-sel/ers), basta o
número do seu cartão de crédito e um clique. Em dois
dias, ele estará em suas mãos- e a um preço mais em
conta, porque a Amazon não tem gastos com aluguel,
escritório, luz, funcionários humanos e nem mesmo a
ração do gato.
Com sorte, os livros continuarão "físicos:
Mas os leitores correm o risco de ser reduzidos a
um número de cartão de crédito e um clique.

(CASTRO, Ruy, Folha de S. Paulo, opinião, 7
de ag. De 2013. p. A2)
50. (FCC -Técnico Judiciário - Área Administrativa- TRT 2/2014) É correta a seguinte informação:
(A) Em gerando uma emulação com a qual a cultura
teve muito a ganhar, a substituição do segmento
destacado por "que" preserva a correção e o sentido originais.
(B) Em Há 200 anos, os livros deixaram de ser privilégio das bibliotecas públicas ou particulares,
o sentido da expressão destacada sinaliza, por
uma questão de lógica, a presença de uma ideia
não explícita na frase.

Atentemos à afirmação da alternativa: o sentido
da expressão destacada sinaliza, por uma questão
de lógica, a presença de uma ideia não explícita na
frase. Decifremos: os livros deixaram de ser privilégio das bibliotecas públicas ou particulares. Não está
explícito no texto que os livros já foram privilégio
das bibliotecas públicas e particulares, mas se pode
deduzir logicamente que se eles os deixaram de ser
privilégio, é porque um dia já foram. A informação
não explícita, portanto, é os livros já foram privilégio das bibliotecas públicas ou particulares.
Alternativa "a" - Regência: o pronome relativo a qual retoma emulação. Colocando a oração na
ordem direta, tem-se: A cultura teve muito a ganhar
com a emulação. A preposição foi exigida pelo verbo
ganhar e não pode ser retirada. Poderia, sim, ser
substituído por: com que.
Alternativa "c" -Com o uso da expressão e nem,
fiCa evidente que não terá de assumir gastos com
item algum: a Amazon não tem gastos com alugueL
escritório, luz, funcionários humanos e nem mesmo
a ração do gato.
Alternativa "d" - Em primeiro lugar, há, no texto,
construção que justifique o emprego da expressão
humanos por se tratar de atendimento on-line; em
segundo lugar, atentando-se à enumeração do autor,
fica claro que está se referindo a itens essenciais de uma
empresa 'física': aluguel, escritório, luz, funcionários
humanos e nem mesmo a ração do gato. Não há redundância, muito menos inadequação de linguagem.

{C) No contexto, o segmento nem mesmo a ração do
gato revela que, para o autor, a Amazon teria de
assumir gastos com esse item, ainda que não o
fizesse com aluguel, escritório etc.

Alternativa "e"- O vocábulo físico está se referindo a livros impressos: objeto de peso e volume,
composto de folhas encadernadas, protegidas por
papelão ou couro, nas quais se gravavam a tinta palavras ou imagens. O emprego das aspas não são distintos, mas sim semelhantes. Sentido: que pertence à
matéria: o mundo físico.

(D) Não havendo no texto a construção de algum
sentido que justifique o emprego da expressão,
a caracterização de funcionários - humanos -,
com evidente redundância de informação, deve
ser considerada inadequação de linguagem.

Observação: FCC tentou dificultar, mas ao ler
todas as alternativas, calmamente, percebemos que
trabalhando por eliminação, chegar-se-ia à resposta.
Digamos que se trata de uma questão trabalhosa, e
não dificílima.

(E) Nas frases A ameaça começa pela expressão "livros
ffsicos" e Ela vende livros "físicos~ nota-se distinta
colocação das aspas, grafia que exigiria uniformização, pois não haveria prejuízo de matiz
algum de sentido.

Alternativa correta: letra "b"

l.

O Nota da autora: Questão de coesão, coerên~
cia, regência e pontuação (aspas). Nível difícil. Como
era de se esperar, provas de TRT 2 e TRT 15 são mais
complexas.

Trechos para a questão.
RIO DE JANEIRO- A notícfa é alarmante: 'íl.mazon se prepara para vender livros físicos no Brasil'~ O
alarme não se limita à iminente entrada da Amazon
no mercado brasileiro de livros -algo que I~
passeio de um brontossauro pela Colombo. (...)

:.

Há 200 anos, os livros deixaram de ser privilégio
das bibliotecas públicas ou particulares e passaram a
ser vendidos em lojas especializadas, chamadas livra-

rias. Desde sempre, as livrarias se caracterizaram por
estantes altas, vendedores atenciosos, uma atmosfera

•·

de paz e o ocasional presença de um gato. Foi nelas
que leitores e escritores aprenderam a se encontrar e
trocar ideias, gerando uma emulação com a qual a
cultura teve muito a ganhar. (._.)

Alternativa "d"- FáciL Há como fazer pergunta
(por quê?) à oração principal? Não há. A oração possui ideia de adição: e gerou uma emulação com a
qual a cultura teve muito a ganhar.
Alternativa "e"- O verbo fazer, quando impessoal (indica tempo decorrido) não admite pluralização, assim como seu verbo auxiliar: Deveria fazer
duzentos anos.

(CASTRO, Ruy, Folha de S. Paulo, opinião, 7

•

de ag. De 2013. p. A2)
51. (FCC- Técnico Judiciário -Área Administrativa
- TRT 2/2014) Comentário· adequado sobre aspecto
do texto encontra-se na seguinte alternativa:

(A) Transposta a frase A Amazon dispensa tudo
isso para a voz passiva, tem-se a seguinte forma
"Tudo isso será dispensado pela Amazon".

alarme náo se limita à iminente entrada da
Amazon no mercado brasifeiro de livros, o acento

(8} Em O

indicativo da crase está corretamente empregado, assim como o está em "Pediu àquela
velha amiga que lhe emprestasse o livro de edição já esgotada".
(C) Segundo o trecho mencionado acima, a analogia

estabelecida em algo que lembrará o passeio de um
brontossauro pela Colombo revela o traço comum
aos elementos comparados, a "iminência".

gerando uma emulação com a qual
a cultura teve muito a ganhar exemplifica-o

(0) O segmento

emprego do gerúndio com valor causal.
(E) Se, em vez de Há 200 anos, a formulação fosse
~Deveriam fazer uns duzentos anos,", as orientações da gramática normativa estariam respeitadas.

Alternativa correta: letra "b"

•

Trechos para a questão .

Para ver uma cidade náo basta ficar de olhos
abertos. É preciso primeiramente descartar tudo
aquilo que impede vê-/a, todas as ideias recebidas, as
imagens pré-constituídas que continuam a estorvar o
campo visual e a capacidade de compreensáo. {... )
A comparaçáo da cidade com uma máquina é, ao
mesmo tempo, pertinente e desviante. Pertinente porque uma cidade vive na medida em que funciona, isto
é, serve para se viver nela e para fazer viver. Desviante
porque, diferentemente das máquinas, que são criadas com vistas a uma determinada função, as cidades
são todas ou quase todas o resultado de adaptações
sucessivas a funções diferentes, não previstas por sua
fundaçáo anterior (penso nas cidades italianas, com
sua história de séculos ou de milênios).
Mais do que com o máquina, é a comparação com o organismo vivo na evoluçáo da espécie
que pode nos dizer alguma coisa importante sobre
a cidade: como, ao passar de uma era para outra, as
espécies vivas adaptam seus órgáos para novas funções ou desaparecem, assim também as cidades. E
não podemos esquecer que na história da evoluçáo
toda espécie carrega consigo características que parecem de outras eras, na medida em que já náo correspendem a necessidades vitais, mas que talvez um dia,
em condições ambientais transformadas, será o as que
salvarão a espécie da extinção.(... )

bais), crase, semântica, período composto e concordância.

(CALVINO, ltalo. Os deuses da cidade.
Assunto encerrado: discurso sobre literatura e
sociedade. Trad. Roberta Barni. São Paulo: Companhia das letras, 2006, p. 333-334)

Quanto à crase, basta fazer a substituição para se
certificar: não se limita à iminente entrada = não se
limita ao poder; Pediu àquela velha: pediu a alguém
=ao velho. Nos dois casos, o emprego de crase está
correto.

52. {FCC- Técnico Judiciário - Area Administrativa - TRT 2/2014) O segmento do texto que, em
outra formulação, mantém a correção gramatical e o
sentido originais é:

O Nota da autora: Questão de verbo (vozes ver-

Alternativa "a" - Ao transpor a oração da voz
ativa para a passiva, deve-se inserir o verbo ser e
manter o tempo do verbo principal {presente do
indicativo): Tudo isso é dispensado pela Amazon.
Alternativa "c" -A iminência refere-se à entrada
da Amazon no mercado brasileiro.

(A) na medida em que já nào correspondem a necessidades vitais I desde que estejam alienadas dos
preceitos da vida secular.
(B) É preciso primeiramente descartar tudo aquilo
I Em relação a todas aquelas coisas, fazem - se
mister prioritariamente abandoná-las.

Coesão e Coerência- Reescritura de frases
(C) Pertinente porque uma cidade vive na medida em

que funciona I Legítima, pois uma cidade existe
desde que assegure a prosperidade das pessoas.
{D)

adaptações sucessivas a funções diferentes I acomodações intermitentes a utilidades distintas.

(E} não previstas por sua fundação anterior I não
presumidas por sua edificação precedente.

Alternativa correta: letra "e"- Previstas = conjeturaCas, calculadas, prenunciadas, pressentidas, presumidas; sinônimos de fundação: edificação, instalação,
instauração e instituição.
Alternativa "a"- Na medida em que possui relação de causa e desde que possui ide ia de tempo, além
de não haver relação semântica entre necessidades
vitais e preceitos da vida secular.
Alternativa "b" - O sentido foi alterado e há
erro gramatical: faz-se mister.
Alternativa "c"- Na medida em que indica causa
e desde que, condição. Funcionar e assegure a prosperidade das pessoas também não pertencem ao
mesmo campo semântico.
Alternativa "d" - Adaptações não são acomodações, além de intermitente ser alterado, revezado,
salteado.
53. {FCC -Técnico Judiciário- Area Administrativa- TRT 2/2014) As frases abaixo devem ser consideradas em sua independência.

A que está redigida em conformidade com a nor-

ma-padrãà escrita é:
{A)

Em suas considerações, o autor, de certa forma,
explica por que aquela célebre cidade desapareceu.

(B)

Para conhecer uma cidade não basta os guias com
que as empresas de turismo inundam as lojas.

(C) Se alguém se contrapor às ideias do autor do

texto, que as combata em espaço próprio para
isso.
(D) A máquina de cujo o diagrama podemos nos
valer é a mais moderna do lote recém-adquirido
pela empresa.
{E) O estudioso já prevera o desaparecimento
daquela cidade muitas décadas antes de ela se
tornar uma cidade-fantasma.

Alternativa correta: letra "a"'
O Nota da autora: Questão de pontuação, concordância, regência e verbo.
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A primeira vírgula separa inversão do adjunto
adverbial; as posteriores marcam intercalação.
Leia o que está em negrito para se certificar do
uso correto das vírgulas: Em suas considerações,
o autor, de certa forma, explica por que aquela
célebre cidade desapareceu.
!Alternativa "b"- Concordância: não bastam.

'Alternativa "c"- Verbo: se alguém se contrapuser.

Alternativa "d"- Regência: ... de cujo diagrama:
os rf!lativos quem e cujo repelem o artigo.
Alternativa "e"- Verbo: previra. Verbo prever
no pretérito mais que perfeito do indicativo.

Trecho para a questão
O americano Herbie Hancock, provavelmente o
maior pianista de iazz em atividade, apresentou-se no
Brasil em agosto de 2013. Ele relembra que estava em
lua de mel no Rio, em 1968, quando Eumir Deodato,
compositor e arranjador que havia conhecido em Nova
York, fl!:lii.lhe apresentar um então novo cantor, Milton
Nascimento. "Quando Milton sentou e começou a tocar
Travessia; fiquei louco; diz Herbie. ~Peguei meu gravador. Que belas harmonias e melodias! Agora me pergunta se eu sei onde estó essa fita?': Recentemente, o
pianista reviveu aquele encontro casual no Rio de 1968,
no dia internacional do jazz, 30 de abril: em Istambul,
apresentou-se com Milton e outros músicos tocando
justamente "Travessia~

A experiência de Hancock no Brasil, em 68, veio
também num momento de travessia em sua carreira.
Tinha acabado de deixar o quarteto de jazz liderado
por MiJes Davis (1926-1991), com o qual havia gravado e feito inúmeros shows, de 1963 a 1968. Ainda que
já tivesse uma carreira solo de sucesso - basta pensar
nas tão celebradas "Watermelon Man" (1962) e Tantaloupe lsland" (1964) -,sentiu que era a hora de formar
seu próprio grupo.
(Adaptado de: BENEVIDES, Daniel. serafina,
Folha de S. Paulo, 2013. p.28)
54. {FCC- Técnico Judiciário- Area Administrativa- TRT 2/2014) Afirma-se com correçâo:
(A) Em apresentou-se com Milton e outros músicos
tocando justamente "Travessia", a palavra destacada está empregada com o mesmo sentido que
tem na frase "A pena foi justamente aplicada,
considerada a gravidade do crime".
{8) Consideradas as normas da gramática, a forma
verbal quis está inadequadamente grafada.
{C) O deslocamento da palavra americano, produzindo a forma "Herbie Hancock, provavelmente

Revisaço"'- Língua Portuguesa o Duda Nogueira
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o maior pianista americano de jazz em ativi-

dade", não altera o sentido original da frase.
(D} Consideradas as normas da gramática, o ponto

de interrogação, no primeiro parágrafo, está
impropriaMente empregado.
(E) Em A experiência de Hancock no Brasil, em 68, veio

também num momento de travessia em sua

car~

reira, a palavra destacada foi empregada com o
mesmo valor notado em "Isso que estão inventando sobre ele também é demais".

(D) Não só a valorização mas igualmente o respeito
a seu trabalho lhe moviam na luta por melhores
condições, motivo que justificou o prêmio tão
cobiçado e ganho com orgulho.
(E) A fim de que toda uma geração de jovens não
veem a desistir de sonhar mundos melhores, é
necessário aos mais velhos abdicar os excessos e
rejeitar o consumismo.

i

interrogativa indireta, isto é, sem necessidade alguma

Alternativa correta: letra "a"~ Sujeitos distintos e concordância correta: elas foram anuladas e
consideradas fraudulentas; a nova apuração foi marcada.

de utilizara ponto de interrogação. Se fosse uma frase
interrogativa direta, teríamos: Você sabe onde está
essa fita?

Alternativa "b"- Além de o verbo ter sido conjugado em tempo errado {o correto seria exercia), o
período não possui sentido algum.

Alternativa correta: letra "d" ~Trata-se de frase

liJo-

Dica: Frases interrogativas ocorrem quando

uma pergunta é feita pelo emissor da mensagem. São
empregadas quando se deseja obter alguma informação. A interrogação pode ser direta ou indireta.

Você aceita participar do sorteio? {Interrogação
direta) Desejo saber se você aceita participar do sorteio. {Interrogação indireta)
Alternativa "a"- Em tocando justamente "Travessia", o sentido é de exatamente; em a pena foi justamente aplicada, o sentido é de modo justo.
Altern<:~tiva "b"- O verbo querer conjugado no
pretérito perfeito do indicativo é quis.

Alternativa "c"- Sentido alterado, pois ele não

é o maior pianista americano, mas sim o maior pianista de jazz. Ele é americano: origem.
Alternativa "e"- Em veio também num momento
de travessia possui sentido de da mesma forma, indicando ideia de adição; em também é demais, possui
sentido de já é demais.

Alternativa "c" - Regência: diante das câmer as.

Alternativa "d" - Regência: mover é transitivo
direto"" o moviam; motivo por que justificou o prêmio.
Além desses erros gramaticais, o final do período está
incoerente.
Alternativa "e"- Verbo: não venha a desistir=
o verbo vir pode ser conjugado no singular~ concordando com geração ~ ou no plural - concordando
com jovens. A forma veem é plural do verbo ver e
torna a frase incorreta.
56. (FCC- Técnico Judiciário ~ Área Administra·
tiva - TRT 2/2014) Está redigida com da reza e em
consonância com as regras da gramática normativa
a seguinte frase:
(A) Queremos, ou não, ele será designado para dar
a palavra final sobre a polêmica questão, que,
diga-se de passagem, tem feito muitos exitarem
em se pronunciar.

55. (FCC- Técnico Judiciário- Area Administrativa - TRT 2/2014) A frase em que as ideias estão
expressas de modo claro e em conformidade com a
norma-padrão escrita é:

(B) Consultaram o juiz acerca da possibilidade de
voltar atraz na suspensão do jogador, mas ele
foi categórico quanto a impossibilidade de rever
sua posição.

(A} Consideradas pela oposição contagens fraudulentas, elas foram logo anuladas, e nova apuração foi marcada para o dia imediatamente posterior às denúncias.

(C) Vossa Excelência leu o documento que será apresentado em rede nacional daqui a pouco, pela voz
de Sua Excelência, o Senhor Ministro da Educação?

(B} Resolveu dedicar-se ao magistério porque concebia que já a atividade docente por si só exerce
uma função de liderança nata.

(D) A reportagem sobre fascínoras famosos não foi
nada positiva para o público jovem que estava
presente, de que se desculparam os idealizadores do programa.

(C) Afirmou, diante as câmeras de várias televisões
do país, que as ações do governo mais condenam a marginalização do que acolhem os jovens
carentes.

(E) Estudantes e professores são entusiastas de oferecer aos jovens ingressantes no curso o compartilhamento de projetos, com que serão também
autores.
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Alternativa correta: letra "c" - Importante
relembrar que a concordância do verbo quando há
pronome de tratamento deve ser feita na terceira
pessoa: Vossa Excelência leu.

(E) Uma combinação dos métodos dos compositores que exerceram a maior influência em seu
tempo geram estilos individuais que são designados estilo de época.

Alternativa "a" - Querendo, ou não; hesita~
rem (titubear, vadiar, ficar indeciso, sem convkção,
adiar uma decisão); exitar significa vencer, alcançar
um objetivo, obter êxito, ter sucesso. Não cabe no
contexto. Atenção à ideia.
Alternativa "b" - Ortografia: juiz (cuidado: no
plural, possui acento porque a consoante passa a ser
da outra sílaba:::: ju.í.zes); atrás.
..,_ Dica: embora tenha sido escrita correta a
expressão, fique atento (a} a esta diferença "" 1. A
cerca de ou cerca de significam "aproximadamente",
"mais ou menos". Exemplo: Estávamos a cerca de dois
quarteirões do local do crime./2. Acerca de é sinônimo
de "a respeito de". Exemplo: Falei acerca da situação
econômica do Brasil. I 3. Há cerca de exprime tempo
decorrido, significando "faz aproximadamente".
Exemplo: Ele viajou há cerca de dum horas.
Alternativa "d"- Facínoras: indivíduos perversos e criminosos. O restante do período não possui
sentido, não é claro.
Alternativa "e"- Além de não estar clara a oração, há erro de regência: serão autores dos proietos
::::de que ou dos quais.
57. (FCC -Técnico Judiciário - Área Administrativa- TRT 12/2013) O que se denomina estilo de uma
época resulta de uma combinação de estilos individuais, uma combinação dominada pelos métodos dos
compositores que exerceram influência preponderante em seu tempo.
Uma redação alternativa para a frase acima, em
que se mantêm a correção e a clareza, está em:
(A} A soma de estilos individuais resultam no que se
chama estilo de uma época, porém, devem prevalecer os métodos dos compositores que exerceram mais influência em seu tempo.
(B} O que resulta dos estilos individuais combinados
é o que chamamos estilo de uma época, todavia,
prevalecem os métodos dos compositores cuja
influência tinha-se conhecimento.
(C) Estilo de uma época é o que designa uma combinação de es1ilos individuais, aonde os métodos
dos compositores definem uma maior influência
em seu tempo.
(D) Ao resultado de uma combinação de estilos
individuais, na qual prevalecem os métodos dos
compositores que exerceram maior influência
em seu tempo, chama-se estilo de uma época.

Alternativa correta: letra "d" - Há clareza e correção.
.._ Dica: 1: uso do pronome relativo. Na qual está
retomando combinação de estilos individuais; ordem
direta: Os métodos dos compositores prevalecem
numa combinação de estilos individuais, A preposição foi exigida e poderíamos utilizar em que ou na
quaL
.... Dica: 2: Facilite. Para resolver a questão com
rapidez, procure erros gramaticais primeiro e se não
encontrar, pense no sentido.
Alternativa "a"- Concordância: A soma resulta.
Alternativa "b" - Regência: pronome relativo
cuja concorda com influência. Ordem direta na voz

ativa: Tinha-se conhecimento da influência. Correção= de cuja.
Alternativa "c" - Além de não ter sido escrito
seguindo a norma culta (exemplo: "é o que"), o uso
de aonde está incorreto. Ordem direta: os métodos
dos compositores definem uma maior influência em
seu tempo na combinação-...
Alternativa "e"- Não há sentido algum, ou seja,
não há clareza e o sentido foi alterado. Aos erros:
concordância (uma combinação exerceu e gera).
58. (FCC- Técnico Judiciário - Area Administra~
tiva- TRE-R0/2013) "Mesmo que a quantidade de
chuva fique inalterada, a disponibilidade de umidade do solodevedlminuir, em consequêndada elevação da temperatura média anua!, que intensifica a
evapotranspiração", diz outro especialista.
Redigida de modo diverso, mantém-se o sentido
original da fala do especialista, com clareza e articulação lógica correta, em:
(A) Tendo-se elevado a temperatura média anual,
com a perda de água do solo, a quantidade de
chuva permanece ainda sem alteração e ainda
mais, a um·1dade do solo não se mantém disponível.
(B) Contanto que se mantenha a precipitação de
chuvas nas áreas destinadas à agricultura, com
intensificação da perda de água do solo, haverá
uma diminuição, como resultado do aumento da
temperatura média anual.
(C) Enquanto que, com a manutenção da quantidade de chuva, o aumento da perda de água
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é consequência da elevação da temperatura
média anual, com intensidade maior no solo.
(O) Ainda que se mantenha a precipitação pluvial,

haverá diminuição de áreas aptas à agricultura,
resultante da intensificação da perda de água do
solo, devido ao aumento da temperatura média
anual.

(E) Sem redução da quantidade de chuva, no entanto,
o solo permanece menos úmido, mesmo com o

aumento da temperatura média anual, ampliando
a perda de água portrans~iração.

•

Alternativa correta: letra "d"
O Nota da autora: Questão de coesão,
da e período composto.

coerên~

(8) O vertiginoso aumento da população, onde se
criou os assentamentos urbanos, com a produção de alimentos para o grande número de pessoas que all viviam, há 10 mil anos.
(C) Com a descoberta dos alimentos e o que podia
ser cultivado para manter um grande número de
seres humanos nos assentamentos, criou-se as
condições da vida urbana, em época primitiva.
(D) Foi uns povos primitivos, de 10 mil anos atrás,
que descobriram como cultivar alimentos, destinados para as pessoas que explodiram a população da vida urbana, também criada.
{E) Aos 10 mil anos, com a descoberta de como ter
alimentos cultivados para a explosão do número
das pessoas vivendo em núcleos de vida urbana,
permitindo sua alimentação.

Importante ressaltar que existe uma concessão
(oposição) em mesmo que a quantidade de chuva
fique inalterada e essa ideia tem de permanecer.

Dividindo as informações para facilltar:
1)

Mesmo que a quantidade de chuva fique inalterada= Ainda que se mantenha a precipitação
pluvial;

2) a disponibilidade de umidade do solo deve dimi~
nuir = haverá diminuição de áreas aptas à agricultura;
3) em consequência da elevação da temperatura
média anual, que intensifica a evapotranspiração
=resultante da intensificação da perda de água
do solo, devido ao aumento da temperatura
média anual
Alternativa "a" -Incoerente e passa de concessão para causa (tendo-se elevado= por ter elevado).
Alternativa "b"- ldeias alteradas e não há coerência.
Alternativa "c" - Além de incoerente, passa
para proporcionalidade.
Alternativa "e"- Sem o menor sentido.
59- (FCC - Escriturário-BB/2013.1) Ao descobrir
maneiras de produzir alimentos em grande escala,
certos povos que viveram a partir de uns 10 mil anos
atrás desencadearam uma explosão populacional que
foi resolvida com outra invenção, a da vida urbana.
Outra redação para a frase acima, em que se
mantêm a correção, a clareza e, em linhas gerais,
possui sentido, está em:
(A) Há mais ou menos 10 mil anos, a descoberta da
produção de alimentos para um grande número
de pessoas permitiu o crescimento da população
e, em consequência, os aglomerBdos urbanos.

Alternativa correta: letra "a"
O Nota da autora: para facilitar, divida as informações e compare com os trechos das alternativas:
Ao descobrir maneiras de produzir alimentos
em grande escala =a descoberta da produção
de alimentos para um grande número de pessoas;
certos povos que viveram a partir de uns 10 mil
anos atrás= Há mais ou menos 10 mil anos;
desencadearam uma explosão populacional
que foi resolvida com outra invenção, a da vida
urbana = permitiu o crescimento da população
e, em consequência, os aglomerados urbanos.
Erros:
Alternativa "b" - Coerência, pronome relativo,
voz verbal e concordância- 1. Sentido alterado; 2. O
pronome relativo onde só pode ser usado para retomar lugar e pode ser substituído por em que, no (a)
qual. Não é o caso; 3. Verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto+ se indica voz passiva sintética,
ou seja, há sujeito e o verbo deve concordar com o
sujeito: ...se criaram os assentos. Transpondo para a
voz passiva analítica (ser+ particípio), temos: os assentos foram criados.
Alternativa "c" - Coerência, voz verbal e concordância. 1. Sentido alterado; 2. Criaram-se as condições de vida.
Alternativa "d" - Coerência, concordância e
regência. 1. Incoerente: não possui clareza (sentido); 2. Foram povos (e não foi}; 3. Erro crasso em
uns povos: a pluralização do artigo indefinido um é
alguns; 4. Destinados às pessoas.
Alternativa "e"- Coerência. O período não possui sentido, não há nexo, isto é, está incoerente.

Coesão e

Coün~nda-

Reescdturn de fr&ses

.,_ Dica: se, no enunciado, são pedidos dareza
e sentido, basta saber se você entendeu o que foi
escrito. Se não entendeu, significa que não possui
sentido. Simples assim, pois ganha tempo na ques·
tão por não precisar procurar erros gramaticais.
(FCC- Escriturário-BB/2013.2) A princípio refratários ao comércio com o exterior, os governantes chineses acabaram rendendo-se à evidência de que o comércio significava a injeção de riqueza na economia local.
A afirmativa acima está corretamente transcrita,
com lógica e clareza, em:

início, os governantes chineses acabaram aceitando o comércio exterior, pois trazia
riqueza na economia locaL o que era contrário às
evidências.

é transportada nessa onda, essa onda é impelida pelo
mar que é o tempo, todo o tempo que ficou atrás,
todo o tempo vivido que nos leva e nos empurra.
Uma redação alternativa para o segmento acima,
respeitando-se o sentido original e mantendo-se a
coesão e a clareza, está em:
i

(A) essa onda, que transporta a espuma, que é todos
nós, vai impelindo o tempo - que é o mar - esse
que nos leva e empurra, assim como essa espuma.
(B)

como somos nós a espuma do tempo levado na
onda do mar, a quem este tempo- que vem vivido
de muito antes-, está levando e empurrando.

{C)

que a espuma que se transporta nessa onda, é
ela impelida ao mar- ou seja- o tempo que ficou
atrás sendo vivido, nos levando e empurrando.

{0)

o maré o tempo, todo o tempo- atrás e vivido- o
qual o mar vai impelindo, nos levando e empurrando, ainda, nessa onda que se transporta.

(A) De

(B)

A riqueza que entrava ra economia local através
do comércio com o exterior, os governantes chineses aceitaram esses resultados, apesar de ser
contrários a eles.
comércio com outras nações no exterior, os
governantes chineses acabaram percebendo a
entrada de riquezas na economia local, mesmo
se opondo a ele de início.

(C) O

(D) Intrigados com a origem exterior do comércio,
os governantes chineses evidenciaram que o tal
comércio trazia riqueza para a economia desse
local.
(E) Os governantes chineses que, de início, se opunham à abertura comercial com outras nações,
mudaram seu posicionamento ao perceberem
os resultados econômicos desse comércio.

(E) que nós somos a espuma transportada pela

onda, impelida pelo mar - o tempo anterior,
vivido em sua totalidade, a nos levar e empurrar.

Alternativa correta: letra "e"- Período claro e
correto.
Alternativa "a"- Já na leitura do segundo que,
desista de a alternativa estar correta: não há clareza,
nem sentido. Erro gramatical crasso, correçao: que
somos todos nós.
Alternativa "b" - Impossível entender o que
está escrito: sem clareza e coerência.
Alternativa "c"- Incoerente.

Alternativa correta: letra "e" - Separando,
mais uma vez, as informações:

Alternativa "d"- Período confuso e sem ligação
de ideia.

rendendo~se à evidência =se opunham à abertura comercia! com outras nações, mudaram seu
posicionamento;

- TRT 9/2013) "Associado à diversão tropicalista ou

A principio refratários ao comércio com o exterior= ao perceberem os resultados econômicos
desse comércio.
Alternativa "a"- Não aceitaram de início.
Alternativa "b"- Alterou todo o sentido e não
possui clareza.
Alternativa "c" - Trecho incoerente, sem sentido e sem coesão textual.

61. {FCC - Técnico Judiciário - Administrativa
pós-tropicalista, no entanto, seu tom de melancolia
era patente tanto nos poemas quanto nos textos em
prosa". Outra redação para a frase acima, em que se
preservam a clareza e a correção, é:

{A) Seu tom de melancolia era do mesmo modo
patente nos poemas como nos textos em prosa,
embora ser associado à diversão tropicalista ou
pós-tropicalista.

Alternativa "d"- Nada indica que estavam intrigados.

(B) Era associado à diversão tropicallsta ou pós-tropicalista, contudo fosse patente seu tom de
melancolia, hora nos poemas, hora nos textos
em prosa.

60. {FCC - Técnico Judiciário - Área Administrativa- TRT 15/2013) ... que somos nós a espuma que

(C) Conquanto associado à diversão tropica!'lsta
ou pós-tropicalista, seu tom de melancolia era
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patente não apenas nos poemas como nos textos em prosa.
(D) Associado à diversão tropicalista ou pós-tropi-

calista, ainda que seu tom de melancolia fosse
patente não menos nos poemas que nos textos
em prosa.
{E) Todavia, associado à diversão tropicalista ou pós-

-tropicalista, seu tom de melancolia era patente,
sejam nos poemas, sejam nos textos em prosa.

Alternativa "c": correta.
..,. Dica rápida- no entanto- conjunção adversativa (ideias opostas); conquanto- conjunção subordinada concessiva {ideias opostas também, mas nas
oraçóes subordinadas). Note que a questão é de coesão e coerência e não de período composto, por isso

é inútil decorar ou memorizar. Vale a interpretação.
Alternativa "a"- .. embora seja associado.
Alternativa "b" -..

ora .. ora = conjunções

alternativas.

Alternativa "d" -Incoerente, não há sentido.
Alternativa "e" -seja, seja.
62. (FCC - Técnico Judiciário - Administrativa TRT 1/2013) A frase redigida com correção e clareza é:
(A) Até mesmo o governo dos Estados Unidos, que
pensamos estarem muitas vezes alheios as coisas que se passam no Brasil, lamentaram a morte
de Oscar Niemeyer, cuja nota dizia que ele inspirará gerações.
(B} Quando se começar à refletir no fato de que tão
grande número de templos religiosos, tenham
sido realmente construídos ou não, foram projetados por um arquiteto que abertamente se
declarava ateu.
(C) Grandes arquitetos do mundo todo manifestaram
sua admiração pela genialidade de Oscar Niemeyer, onde muitos chegaram mesmo a declarar
a inspiração de suas obras em seu trabalho.

(0) A longevidade de Oscar Niemeyer permitiu, à
todos os que eventualmente criticavam as suas
obras, que as revalorizasse enquanto ele ainda
vivia e não apenas depois da sua morte.

{E) Talvez ninguém tenha feito mais pela divulgação
do país no exterior do que Oscar Niemeyer, cujos
projetos inconfundíveis, espalhados pelo mundo,
nunca deixarão de aludir à paisagem brasileira.

Alternativa "e": correta.

O Nota da autora: Questão de coesão, concordância, crase, pontuação, regência e pronome relativo.
Na alternativa e, o pronome relativo correto: projetos inconfundíveis de Oscar Niemeyer nunca deixarão de aludir à paisagem brasileira.

..,.. Dica- O pronome relativo cujo indica posse
do termo anteposto.
Os projetos de Niemeyer.

Alternativa "a"- Errada. Até mesmo o governo
dos Estados Unidos, que pensamos estar muitas
vezes alheio às coisas que se passam no Brasil,
lamentou a morte de Oscar Niemeyer, cuja nota
dizia que ele inspirará gerações.
Alternativa "b"- Errada. Quando se começar
a refletir = não se usa o acento indicativo de crase
antes de verbo. Além desse erro, não há coerência
nas informações posteriores.

Alternativa "c"- Errada. Onde - qUando pronome relativo - retoma lugar. Deveria ser substituído por uma conjunção aditiva, por se tratar de ideias
adicionais (por exemplo: e).
Alternativa "d" - Errada. Retirar a vírgula e a
crase: permitiu

a todos.

Texto para a próxima questão.
O tempo não para

O procesm é conhecido. Os custos crescem, os
competidores avançam, e os acionistas quetem resultados. Saída: renovar os quadros. Leia-se: livrar-se dos
funcionários mais velhos e caros, contratar jovens
efebos, com muita vontade e pequeno salário. Dito
e feito. Então, o trabalho emperro, os clientes reclamam, mas a planilha de custos fala mais alto. Assim
tem sido: a cada crise, interna ou externa, as empresas
rejuvenescem seus quadros. Alguns observadores batizaram o processo de )uniorização':

Uma empresa 7uniorizada"safta aos olhos. Antes,
o escritório, silencioso e solene, era dominado por cal-

vícies e cabelos brancos. Seis meses depois, o nível de
ruído aumentou, e uma horda juvenil se estabeleceu.
Foram-se as regras e procedimentos, substituídos por
um frenesi frequentemente confundido com agilidade
e produtividade. O mais importante é, porém, que a
folha de pagamento foi reduzida.lnferno na Terra, paz
no Olimpo corporativo.
Renovar sistematicamente os quadros é um princípio de gestão importante paro as empresas. Profissionais mais jovens trazem novas ideias, colocam em
xeque processos anacrônicos e ajudam a evitar que a
empresa envelheça e perca o contato com as mudan-
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ças em seu ambiente de negócios. A renovação, reali~
zada na medida certa, traz efeitos positivos.
A juniorização, por ser realizada com o propósito
de reduzir custos, compromete a qualidade da gestão
e põe em risco o futuro das companhias. Vista como
panaceia, evita que a empresa trate de questões mais
substantivas, relacionadas ao seu modelo de negócios
e às suas práticas de gestão.
Além disso, a juniorização segue na contramão
da demografia. O Brasil está envelhecendo. Nas próximas décadas, as empresas terão de lidar com quadros
profissionais cada vez mais maduros. Uma pesquisa
recente, realizada pela consultoria PwC e a FGV-Eaesp,
instituição à qual este escriba está ligado, procurou
avaliar como o mundo corporativo se prepara para o
fenômeno. Foram ouvidas mais de cem empresas, de
diversos segmentos da economia. Algumas conclusões são preocupantes.
Em primeiro lugar, menos de 40% das organizações pesquisadas reconhecem que quadros mais
maduros podem constituir alternativa à escassez de
talentos. Consequentemente, a maioria das empresas não possui mecanismos para atrair e manter tais
quadros. Em segundo lugar, as companhias reconhecem: profissionais mais maduros possuem competencias valiosas, relacionadas â capacidade de realizar
diagnósticos e resolver problemas, além de apresentar maior equilíbrio emocional. Paradoxalmente, elas
não contam com modelos de gestão de carreira que
facilitem os processos pelos quais tais características
poderiam ser mais bem exploradas~ Em terceiro lugar,
há poucas iniciativas para garantir maior qualidade
de vida e para ter quadros mais saudáveis no futuro.
Há também poucas ações para acomodar o perfil e as
necessidades dos profissionais próximos da aposentadoria. (Adaptado de: Thomaz Wood Jr., Carta Capital, 21/04/2013, www.cartacapital.eom.br/sociedade!o-tempo-nao-para)

63. (FCC - Técnico Judiciário - Administrativa TRT 18/2013) Considerado o contexto, o segmento
cujo sentido está adequadamente expresso em
outras palavras é:
(A) alternativa à escassez de talentos (último parágrafo)= oposição ao desaparecimento das aptidões
(B) compromete a qualidade da gestão (4° parágrafo)= confronta a excelência da produção

(0 confundido com agilidade e produtividade (2°
parágrafo)= tomado por presteza e rendimento
{O) uma horda juvenil se estabeleceu (2° parágrafo)

=uma gama novidadeira se consolidou
(E) colocam em xeque processos anacrônicos (3°

parágrafo)= questionam procedimentos ilícitos
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Alternativa "c": correta- Confundir: tomar ou
ser tomado por outra coisa ou pessoa; presteza: agilidade, rapidez, ligeireza, celeridade; produtividade:
eficiência, rendimento na produção.
Alternativa "a"- Errada. Alternativa não é sinônimo de escassez (Disponibilidade (de produto, serviço etc.) menor do que a necessária para atender à
demanda; DESABASTECIMENTO; FALTA; RAREZA).
Alternativa ''b"- Errada. Confrontar não possui relação semântica com comprometer (Ter efeito
negativo sobre, causar dano a; PREJUDICAR).
Alternativa "d" - Errada. Horda: Qualquer
grupo grande e desorganizado de pessoas {horda de
foliões /de baderneiros); TURMA. Gama: Conjunto de
coisas variadas; StRIE.
Alternativa "e" - Errada. Pôr em xeque:
pôr em dúvida o valor, a veracidade, o mérito, a
importância, a validade de algo, ou seja, equivale
a questionar. O erro está em anacrônico: que não se
enquadra nos usos ou costumes atuais; ilícitos: que
não é lícito; que é proibido por lei.
64. (FCC - Técnico Judiciário - Administrativa
- TRT 18/2013) nA partir desse período, o seu núcleo
central foi assumindo aparência arquitetõnica própria, que ainda hoje conserva, num estilo colonial
condizente com as condições da região Encravada
às margens do rio Vermelho, num vale cercado por
colinas, impossibilitada fisicamente de expandir-se, a cidade acabou por assumir um ar romântico
imposto por contingências históricas e por força
de sua situação geográfica.
H.

Os elementos em destaque no trecho acima têm,
respectivamente, o sentido de:
(A) em sintonia- tramas
(B) em paralelo- decretos

(C) contrastante- acontecimentos
(D) em harmonia- circunstâncias

I

l.

-··-

..

1

(E) em dissonância- ficções

Alternativa "d": correta - Condizente: que
condiz, harmônico, ajustado, bem combinado; contingência: fato que não é previsível ou sobre cuja
ocorrência não há certeza, que depende de circunstâncias não controláveis; tb.: conjunto de condições
ou circunstâncias que determinam um fato não pre·
visto.
Alternativa "a" - Errada. Contingência não é
trama.

fü::vis:aço"- Língua Portuguesa • D1.uiP~ Nogueira
Alternativa "b"- Errada. Erro: decretos.
Alternativa "c"- Errada. Se é condizente, não
contrasta.

•·

•

(C) Com a expectativa na qual o término da fe!ici·
dade do outro lhe traz felicidade, o invejoso, age
também pelo ódio e procura destruí-lo.
Por acreditar que, o término da felicidade alheia
lhe trará felicidade, o invejoso procura destruir-lhe, agindo, também, pelo ódio.

Alternativa "e"- Errada. Dissonância é falta de
coerência, não são vocábulos afins.

(O)

65. (FCC- Técnico do Seguro Sodai-INSS/2012)
Considerando-se a frase, o elemento grifado foi
substituído de maneira INADEQUADA em:

(E) O invejoso, o qual age movido também pelo
ódio, onde procura destruir a felicidade alheia,
nutre a expectativa de que o término desta lhe
traga felicidade.

(A) ... o acompanhariam postumamente .. =após a
morte
(B)

uma era de sucessos sem precedentes ..
inéditos

(C) O amor incondicional de Mahler.. =irrestrito

Alternativa "b"- Correta.
O Nota da autora: Questão de coesáo, pronome, regência e pontuação.

(D) ... despoíados retiros musicais .. =singelos

Perceba que a segunda oração é uma explicação do que foi citado na primeira, por isso o uso
da conjunção pois.

{E) O mundo onírico dos Alpes .. =nebuloso

Alternativa "e": correta- Onírico: que é próprio
do sonho ou da natureza do sonho; nebuloso: sombrio,
ameaçador.•
Por eliminaçáo, chegar-se-ia à resposta.

Alternativa "a" -Postumamente:
maneira póstuma, depois da morte

de

uma

Alternativa "b" -Inédito: diz-se do que não se
publicou, do que não foi exibido ou apresentado."
Alternativa "c" -Incondicional: que não está
sujeito a qualquer tipo de condição ou não depende
das circunstâncias; INTEGRAL; IRRESTRITO.*
Alternativa "d" -Despojado: despido de ambição; DESPRENDIDO.""
"Fonte: Dicionário Digital Aulete.

66. (FCC- TRT 6- Técnico Judiciário- Área Administrativa/2012) As frases ABAIXO se articulam com
correção e lógica em:
O invejoso procura destruir a felicidade alheia.

11.

O invejoso age movido também pelo ódio.

1/1. O invejoso nutre a expectativa de que o término da
felicidade alheia traga felicidade a ele.
(A) Como nutre

a expectativa, de que o término da

felicidade alheia lhe traga felicidade, o invejoso o
qual procura destruir a felicidade alheia, agindo
também pelo ódio.
(B) Movido também pelo ódio, o invejoso procura
destruir a felicidade alheia, pois nutre a expectativa de que o seu término lhe traga felicidade.

Alternativa "a"- Errada. Como nutre a expectativa de que o término da felicidade alheia lhe
traga felicidade, o invejoso procura destruir a felicidade alheia, agindo também pelo ódio.
Alternativa "c"- Errada. Com a expectativa de
que o término da felicidade do outro lhe traga felicidade, o invejoso age também pelo ódio e procura
destruí-la (a felicidade).
Alternativa "d" - Errada. Por acreditar que o
término da felicidade alheia lhe trará felicidade, o
invejoso procura destruí-la, agindo, também, pelo
ódio.
Alternativa "e"- Errada. O invejoso, o qual age
movido também pelo ódio, procura destruir a felicidade alheia, nutre a expectativa de que o término
desta lhe traga felicidade.
67. {FCC- TRT 6- Técnico Judiciário- Área Administrativa/2012) "Ela ignora o sorriso, salvo aquele
que é excitado peta visão da dor alheia': Mantendo-se
a correção, a lógica e o sentido original, o elemento
grifado acima pode ser substituído por:
(A) embora.
(B) afora.
(C) através.
(O) de encontro.
(E) sobre.

Alternativa "b"- Correta.
O Nota da autora: Questão de coesão e semântica.

Coesão e Coerência- Reescritura de frases
Salvo é uma preposição utilizada no sentido de à
exceção de; afora; exceto.
Alternativa "a"- Errada. conjunção concessiva.
Alternativa "c"- Errada. advérbio de modo.
Alternativa "d"- Errada. contra, em oposição a.
Alternativa "e"- Errada. em cima.
68. {FCC- TRT- lP Região- Técnico JudiciárioÁrea Administrativa /2012) A Amazônia, dona de
uma bacia hidrográfica com cerca de 60% do poten-

cial hidrelétrico do país, tem a chance de emergir
como uma região próspera, capaz de condliardesen·
volvimento, conservação e diversidade sociocultura!.
O sentido geral do que se diz acima está reto·
mado, com clareza e correção, em:

(A) As riquezas naturais da região amazônica e,
especialmente, seu potencial hidrelétrico propiciam a ela um futuro promissor, com um desen·
volvimento aliado à preservação de sua diversidade ambiental e cultura!.
{B)

Com a sua diversidade, o ambiente da Amazônia
se dispõe para alcançar sucesso, em parte nos
recursos hidrelétricos da região, cerca de muito
grandes, por sua conservação, e a prosperidade
que virá.

(C) A região que deverá se tornar próspera, é a Amazônia, que com seus recursos hidrelétricos em
potencial e a biodiversidade, ela vai ser capaz
de concordar com a conservação e o desenvolvimento.
{D)

A bacià hidrográfica abundante na região amazônica, com suas hidrelétricas, vão permitir o
desenvolvimento dessa mesma região, em con·
junto com a diversidade social e ambiental que
ali se encontra.

{E) Todo

o desenvolvimento da região amazônica,

com seus rios abundantes e potencial de construir hidrelétricas, serão o fator do crescimento
regional, com desenvolvimento da diversidade e
do ambiente.

Alternativa "a"- Correta.
O Nota da autora: Como sempre, em questões
de coesão textual, são pedidos interpretação de
texto e gramática aplicada ao texto.
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Alternativa "c"- Errada. Além de não haver clareza, o pronome oblíquo está mal colocado: deverá
tornar-se. Note que há um pronome relativo ante·
posto, por isso não se pode usar a forma que deverá
se tornar.
Alternativa "d"- Errada. Erro de concordân·
da: a bacia vai pen\nitir e no trecho do enunciado
as ideias são incertas (tem chance} e, ao tran:.cre·
vê-lo, ocorre certeza.
Alternativa "e"- Errada. Todo o desenvolvimento será o fator do crescimento regional. Além de
ocorrer, como na alternativa anterior, a alteração de
dúvida para certeza.

Texto para responder às questões.
De dezembro de 1957 a abri/de 1974, a aventura
brasileira de Elizabeth Bishop estendeu-se por 22 anos
-alguns deles, os anos finais, vividos em Ouro Preto,
sobretudo após a morte de Loto de Macedo Soares,
sua companheira, em 7967. A ciriade não tomou
conhecimento da grande escritora americana, cujo
centenório de nascimento se comemorou dias atrás.
Nós, os então jovens escritores de Minas, também
não. Hoje leitor apaixonado de tudfl o que ela escre·
veu, carrego a frustração retroativa de ter cruzado
com Elizabeth em Ouro
Preto sem me dar conta da grandeza de quem ali
estava, na sua Casa Mariana - estupenda edificação
por ela batizada em homenagem iJ poeta Marianne
Moore, sua amiga e mestra. Consolam-me as histórias
que saltam de seus livros e, em especial, da memória
de seus (e meus) amigos Linda e José Alberto Nemer,
vinhetas que juntei na tentativa de iluminar ainda
mais a personagem retratada por Morta Goes na peça
Um Porto para Elizabeth. Algumas delas:
,. Ela adorava aquela casa, construída entre 1698,
doisanosapósadescobertadoourona região, e 1711,
quando Ouro Preto foi elevada à condição de vila.
Comprou-a em 1965 e não teve outra na vida, a não
ser o apartamentinho de Boston onde morreria em
1979. Tinha, dizia, "o telhado mais lindo da cidade~
cuja forma lhe sugeria ''uma lagosta deitada de
bruços". Bem cuidada, a casa, agora à venda, pertence aos Nemer desde 1982.

Alternativa "a"- Errada. Não há erro gramati+
cal e as ideias mantiveram-se.

" "Gosto de Ouro Preto~ explkou Elizabeth ao
poeta Robert Lowel/, "porque tudo Já foi feito ali
mesmo, à mão, com pedra, ferro, cobre e madeira.
Tiveram que inventar muita coisa - e tudo estó em
perfeita estada há quase 300 anos:

Alternativa "b" - Errada. Erros: a expressão
cerca de muito grandes e a afirmação de que a prosperidade que virá (ela pode vir).

(Humberto Werneck. "Um porto na Montanha: O
Estado de S. Pauto. Cidades/Metrópole. Domingo, 13
defevereirode2011, C10)
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69. {FCC ~Técnico Judiciário - Area Administra~
tiva- TRF 1/2011) É correta a seguinte afirmação:
{A} {primeiro parágrafo} as expressões algum deles
e os anos finais remetem ao mesmo intervalo de
tempo.
(B) {primeiro parágrafo} sobretudo equivale a "ainda
que".
(C} (primeiro parágrafo) outra redação para não
tomou conhecimento da grande escritora estaria
também correta assim "não deu importância a
grande escritora".
(D} {primeiro parágrafo) a substituição de dias atrás
por "fazem dias" mantém a correção original.
(E) (primeiro parágrafo) o emprego de então sinaliza
que os jovens não atuam mais em Minas.

Revisaço(il- Língua Portuguesa· Duda Nogueira

Alternativa correta: letra "e"- Se juntou na tentativa de iluminar ainda mais a personagem retratada
por Marta Goes na peça Um Porto para Elizabeth, é
óbvio que Marta Goesjá tinha iluminado (elucidado).

Alternativa "a"- A voz é ativa: as histórias me
consolam (consolam a mim}.
Voz passiva sintética é formada por verbo transitivo direto (ou transitivo direto e indireto) +se (pronome apassivadcr).

Alternativa "b" - As vírgulas intercalam o
adjunto adverbial "em especial" e são obrigatórias.
leia os termos em negrit(), há paralelismo: Canso·
Iam-me as histórias que saltam de seus livros e,
em especial, (saltam) da memória de seus (e meus)

amigos Linda e José Alberto Nemer.
Alternativa "c"- O erro está no vocábulo exclusivamente; sabemos que é especialmente. Correto

Alternativa correta: letra "a"- Referem-se aos
22 anos de aventura brasileira de E!izabeth Bishop.

seria usar "inclusive".

Alternativa "b" - Sobretudo significa principal~
mente; ainda que indica concessão (ideias opostas}.

Alternativa "d"- Para que juntei? Para tentar
iluminar ainda mais a personagem retratada por
Marta Goes: finalidade.

Alternativa "c" - O sentido é claramente alterado, além de haver erro de regência (crase): não deu
importância à grande escritora. Dica da substituição:
não deu importância ao grande escritor.

71. (FCC ~ Técnico Judiciário - Área Administra~
tiva- TRF 1/2011) É correto afirmar:

Alternativa "d" - O verbo fazer, ao indicar
tempo decorrido, permanece obrigatoriamente no
singular: faz dias.

(A) o contexto evidencia inquestionavelmente que
apartamentinho (segundo parágrafo} foi empregado em sentido pejorativo, denotando desprezo pela vida americana.

Alternativa ,.e"- Sinaliza apenas que os escritores de Minas eram jovens, nada além disso.

(B) as aspas (segundo parágrafo) indicam que os
segmentos foram empregados com sentido irônico.

70. (FCC ·Técnico Judiciário - Area Administrativa- TRF 1/2011) Consolam-me as histórias que saltam de seus livros e, em especial, da memória de seus (e
meus) amigos Linda e José Alberto Nemer; vinhetas que
juntei na tentativa de iluminar ainda mais a personagem retratada por Marta Goes na peça Um Porto para
Elizabeth.A/gumas delas: Levando em conta o trecho

(C) o pronome lhe (segundo parágrafo), em cuja
forma lhe sugeria, poderia ser deslocado para
depois do verbo, sem comprometer a correção.

acima transcrito, é correto afirmar:
(A) o segmento Consolam-me as histórias que saltam
de seus livros apresenta verbo em voz passiva.
(B) retirando-se a vírgula depois do e - em e, em
especial,-, a correção da frase fica preservada.
(C) a palavra vinhetas remete, exclusivamente, às
histórias contadas pelos amigos Linda e José.
(D) a expressão na tentativa de exprime apenas um
vago desejo, não uma finalidade.
{E) o emprego de ainda mais permite que se subentenda a ideia de que Marta Goes muito elucidou
sobre Elizabeth Bishop.

(D) a substituição de à venda {segundo parágrafo)
por "a ser vendida" mantém a correção da frase.
(E) a substituição de Bem cuidada (segundo parágrafo) por "Mau cuidada" preserva a correção do
segmento.

Alternativa correta: letra "'d"- Comando: man"
tém a correção da frase. Perceba que não menciona
o sentido. Vamos lá: a casa, agora à venda ou a casa,
agora a ser vendida. Houve polêmica, mas sem procedência.
Alternativa "a" - O diminutivo indica afetividade; não é sentido depreciativo.
Alternativa "b"- As aspas indicam citações de
Elizabeth.

Coesão e Coerência - Reescritura de frases
Alternativa "c"- Como o verbo está no futuro,
caberia a mesódise {suger-lhe-ia) e não a ênclise
{após o verbo).
Alternativa "e"- Trata-se de advérbio e não de
adjetivo, a forma correta é mal cuidada.
12. (FCC ~Técnico Judiciário -Área Administrativa- TRF 1/2011} Considere a frase original e a frase
que a reformula.
Tinha, dizia, 'b telhado mais linda da cidade~ cuja
forma lhe sugeria "uma lagosta deitada de bruçosn.

Ela dizia que tinha o telhado mais lindo da
cidade, pois a forma dele lhe sugeria uma lagosta
deitada de bruços.
Na nova redação,
{A) nenhuma informação se perdeu, considerado o

texto original.
(B)

o emprego de "Ela" foi necessário, pois é o único
modo de se saber quem é o falante.

(C) um traço descritivo do texto original foi apresentado como o "motivo" da apreciação de E!izabeth.
10) constitui erro a palavra pois" não vir seguida de
H

muitas maneiras, ajudar na sua aprendizagem.
O mais importante que podem fazer, porém, está
dentro de casa, diuturnamente. O acesso e o
aprec;:o a bens culturais, especialmente livros, são
fundamentais. A quantidade de livros que o aluno
tem em casa é apontada, em diversos estudos,
como uma das mais importantes variáveis explicativas para seu desempenho. t claro que não basta
ter livros: é preciso /é-los, e viver em ambiente
em que o conhecimento é valorizado. Alunos que
leem mais tém desempenho melhor, importando
pouco o que leem: a correlação é observada para
livros, jornais e revistas. Alunos que tiveram pais
que leram para eles na tenra infância têm melhor
desempenho. Pais envolvidos com a vida escolar
dos filhos e que os incentivam a fazer o dever de
casa têm impacto positivo (curiosamente, o envolvimento dos pais no ambiente escolar tem-se mostrado irrelevante). Porém, pais que fazem o dever
de casa com (ou pelo) seu filho provocam piora no
desempenho acadêmico, por melhores que sejam
as intenções.
(Adap. de Gustavo loschpe. 'Como os pais podem
ajudar na aprendizagem dos filhos': VEJA. ed. 2204,
ano44, n. 7, 16 de fevereiro de 2011, p. 94-95)

uma vírgula.
(E) a vírgula poderia ser substituída por um ponto
e vírgula, sem interferência alguma no fluxo da
leitura.

73. {FCC -Técnico Judiciário - Area Administrativa - TRF 1/2011) A alteração que preserva o sentido original do texto é a de

(Al de multas maneiras por ~diversamente".

Alternativa correta: letra "c" - Considerada
como correta por mencionar "um traço descrito": a
imagem construída é semelhante a um retrato, só
que são utilizadas palavras, e por isso é chamada de
imagem verbal.
Alternativa "a" - Ocorreu alteração de sentido
ao inserir a conjunção explicativa "pois". Em 1: a forma
do telhado sugeria uma lagosta; em 2: o telhado era
o mais lindo por possuir forma de lagosta.
Alternativa "b"- O uso do pronome pessoa\ é
desnecessário, pois conseguimos saber que se trata
do falante, através do emprego do oblíquo '1he" (a ela).
Alternativa "d''- Se fosse inserida uma vírgula,
a coníunção ficaria intercalada e tornaria o período
gramaticalmente incorreto.
Alternativa "e"- Ponto e vírgula para separar
oração coordenada explicativa? Não cabe.

Texto para respander às questões.
Os pais zelosos costumam fazer grandes esforços pela educação de seus filhos e buscam, de

(B) porém

por ~portanto''.

{C) O acesso e o apreço por"A

posse".

(D) apontada por "recomendadan.

(E) irrelevante por "pouco influente".

Alternativa correta: letra "e" ~ Tem-se mostrado irrelevante: insignificante; sem importância;
desimportante; desprovido de valor, isto é, pouco
influente.
Alternativa "a" - Diversamente significa de
modo, de maneira e de condição diversa e a
ideia de várias (muitas) é retirada.
Alternativa "b" -porém liga orações com ideias
de adversidade; pOrtanto indica conclusão.
Alternativa "c" - acesso e posse possuem relação semãntica, mas com apreço (estima, admiração,
consideração ou respeito que se demonstra por algo
ou por alguém) não.
Alternativa "d"- Apontada: indicada; recomendada: que foi alvo de recomendação; que foi indi~
cada para.

...
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74. {FCC - Técnico Judiciário - Área Administrativa- TRF 1/2011) Dentre as frases abaixo, a que está
redigida de modo daro e correto é:
(A) Do mar de queixas emergiu a relativa aos anci-

ãos, e houve senhoras que se insurgiram contra
o prefeito, dado o flagrante ultraje a que são sub-

•·

metidos no atendimento.
(8) Eles estão chegando perto à solução do pro-

blema que incessantemente demoli tantos projetos, por isso é importante que todos nós, sem
exceção, fazemos a nossa parte.
(C}

Sobre as questões raciais, educacionais, gênero e
de prevenção de doenças que compõe o roL ele
nada disse, para que ninguém supusesse algum

interesse próprio.
{0) Dentre as ideias que o texto apresenta, uma que
eu considero mais significativo é aquela de que
se tratam as reinvlndicações dos funcionários
mais mal remunerados.
(E) Se as pessoas desde a infância, for consdentlzada que somos todos iguais, não tinham tantas
formas de exclusão social que existe no meio da
adolescência.

Alternativa correta: letra "a" - Pontuação: a
vírgula não é obrigatória para indicar inversão; con~
cordância: verbo haver no singular por ser impessoal (existiram senhoras); regência: o pronome relativo que retoma flagrante ultraje, na ordem direta =
são submetidos ao flagrante o: a que ou ao qual.
Alternativa "b"- Regência: chegando perto de
algo (da soluçao); verbo: demolir é defectivo e apenas
é conjugado na primeira e segunda pessoa do plural
(demolimos, demolis). O correto seria usar um verbo
sinônimo, exemplo: destrói; conjugação verbal: é
importante que façamos a nossa parte= não se sabe
se será feita, por isso o verbo deve ser conjugado no
presente do subjuntivo.
Alternativa "c" - Paralelismo sintático (regência): sobre as questões de raça, educação, gênero e
prevenção; concordãncla: questões que compõem;
a última virgula pode ser descartada (não há obrigatoriedade, cuidado).

Rev~saço"-

Língua Portuguesa • Du_~a Nogu_eira

Alternativa "e"- Concordância verbo: se as pessoas fossem conscientizadas (tempo condicional:
pretérito imperfeito do subjuntivo); regência: conscíentizadas de que; verbo: não teriam (tempo condicional: futuro do pretérito do indicativo).
75. (FCC- Técnico Judiciário- Area Administrativa
- TRF 1/2011) Éclara e correta a seguinte redação:

(A) Na seção em que passou a trabalhar, o cenário de
intrigas e favorecimentos vários, que o incomoda
e quase o enlouquece, pois lhe parecem infernaL
(B} Ela sempre duvidou que o marido compusesse
uma canção de tal fascínio, mas ele o fez exatamente para surpreender a esposa, à qual muito
devia de sua trajetória artística.
(C) Éo relato de um passeio que o pretenso advinho
fez com dois amigos, o qual, no momento em
que passavam por uma ponte, o céu cobriu-se
de nuvens negras.
(D) Não há dúvidas de que têm-se um avanço tecnológico e científico nessa área, mas os professores
e alunos até chegam a temer esse mundo que os
cercam.
{E) São muitas as entidades que militam nesse
âmbito para qual prestei assessoria, mas não
tenho a presunsão de ter conquistado algum
prestígio em alguma delas.

Alternativa correta: letra "b" - Importante
relembrar que, para FCC, nas orações subordinadas
objetivas indiretas e comp!etivas nominais, pode
haver a preposição ou não: duvidou que o marido
ou duvidou de que o marido (regência e período
composto); regência e pronome relativo: o pronome
a qual retoma esposa. Na ordem direta: Devia muito
de sua trajetória artística à esposa:: preposição {a)+
pronome relativo (a qual).

Outra forma- e bem mais simples- é substituir
o vocábulo feminino retomado pelo relativo por um
masculino (da mesma classe gramatical). Resultando
em ao, haverá crase: o esposo (substantivo masculino), ao qual muito devia de sua trajetória artística.
Alternativa "a" - Não possui clareza, período
muito mal escrito. Opção de correção:

Alternativa "d"- Concordância: (uma ideia) que
considero significativa; regência: aquela em que se
trata; ortografia: reivindicações; grau do advérbio: as
duas formas estão corretas= mais mal remunerado
ou pior remunerado.

Na seção em que passou a trabalhar, o cenário
de intrigas e os favorecimentos de várias pessoas
incomodam-no e quase o enlouquece, pois lhe
parecem infernais.

DICA~ A utilização de pior ou mais mal antes de
particípios é indiferente, estando as duas formas cor~
retas, quando o advérbio mais modifica o advérbio
mal e juntos modificam o verbo no particípio.

Alternativa "c"- Ortografia: adivinho; coesão e
pronome relativo: retirar o pronome entre vírgulas,
pois não retoma termo algum e não possui sentido.
Enfim, sem clareza, sem coerência e coesão.

r
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Alternativa "d" - Concordância:
avanço; esse mundo que os cerca.

tem~se

um

Alternativa "e"- Regéncia e pronome relativo:
entidades para as quais prestei assessoria; ortografia: presunção.

76. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 4/ 2011) Nas
ruas, nos museus ou nos shoppings de Doha, sempre existe alguém para impedir os retratos. E se você
conseguir tirar uma foto escondido vai perceber as

Ii
I

I
I

I
I
I
I
I

I

pessoas cuidadosamente tampando o rosto. Isso
porque o Catar, país que acaba de ser eleito sede da
Copa do Mundo de 2022, vive sob os preceitos da
religião muçulmana.
Considerado o trecho acima, é correto afirmar:

(A) A substituição de alguém por "pessoas" mantém

a correção da frase.
(B) O segmento para impedir os retratos expressa
uma causa.
(C) Substituindo para impediras retratos por "afim de
que os retratos sejam impedidos", preservam~se
o sentido e a correção originais.
(D) Em Isso porque, o elemento destacado, não
remetendo a nenhuma palavra, expressão ou

segmento do texto, foi empregado apenas como
forma de realce.
(E) Substituindo Isso porque o Catar[...] vive sob os
preceitos da religião muçulmana por "lsso acontece em função de o Catar[. ..] viver sob os preceitos da religião muçulmana", a correção da frase ê
mantida.

Alternativa "e": correta- Alterando a preposição, obrigatoriamente deve ficar separada do artigo
porque não pode haver contração de preposição +
artigo no sujeito. O Catar possui função de sujeito=
de o Catar viver sob os preceitos.
Alternativa "a"- Errada. Existem pessoas.
Alternativa "b" - Errada. lndic.a finalidade: para
quê?

I

I

Alternativa "c"- Errada. Opa! Deveria ser a fim
de (separado). Afim: que possui ou manifesta afinidade, analogia, ou apresenta semelhança.
Alternativa "d" - Errada. Isso é um pronome
demonstrativo anafórico e retoma o período anteposto, não sendo empregado como realce, mas sim
com valor coesivo.
77. {FCC- Técnico Judiciário- TRT 4/2011) uLá, as
mulheres não podem exibir seus rostos fora de suas resi-

dências e adotam as burcas como traJe". Outra redação

para o segmento acima, clara e correta, é:
(A) Adotarem as burcas corno traje é porque no
Catar é vetado às mulheres a exibição de seus
rostos na parte exterior de suas residências.
(B) Atendendo à imposiçãc de não exibir os rostos
1
para além dos limites He suas residências, no
Catar as mulheres adotam as burcas como traje.
(C) Burca é traje do Catar, adotado por mulheres
tendo em vista que vetam-nas de mostrar os
seus rostos, à exceção do interior de suas residências.
(D) As mulheres do Catar se veste"m com burca à
medida que são proibidas de terem os rostos
expostos externamente às residências.
{E) O Catar é onde se interdita as mulheres a exibição de seus rostos fora de suas residências e
assim adotam as burcas como traje.

Alternativa "b": correta- Atendendo à imposição de não exibir os rostos para além dos Hmites de
suas residências"" não podem exibir seus rostos fora
de su3s residências; lá= no Catar; adotam as burcas
como traje"' adotam QS bt,nças como traje. ldeia de
causa e consequência.
Alternativa "a" - Errada. Adotar e é vetada
a exibição.
Alternativa "c" - Errada. Não há coerência,
clareza.
Alternativa "d"- Errada. O erro está na proporcionalidade à medida que, além de a circunstância
ter sido alterada.
Alternativa "e"- Errada. Período todo confuso.
Pense assim: se não entendeu é porque não há clareza.
78. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 4/2011) O período redigido de forma clara e correta é:
(A} Sugeriu que os privilégios concedidos a alguns
do setor tivessem aplicação ampla e restrita, pois
o sucesso era de todos, que nunca se degladiavam pelo serviço mais leve.
(B} Quizeram mediar as pessoas da comunidade
atingida junto aos órgãos públicos que lhe
pudessem conceder ajuda imediata, para o quê
foram incapazes.
(C) Esse problema social tem caráter difuso, que
impossibilita quem está fora o reconhecimento
de suas vertentes, o que faz com que não podemos solucioná-lo logo.
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(D) Sua idoneidade é inconteste, por isso suas rei-

vindicaçóes são sempre analisadas com respeito,
apreço comprovado pelo modo como o tratam à
sua chegada no ministério.
{E} Decidi resolutamente atrelar o meu trabalho a

Revisaço"'- língua

Portuguesa~

Duda Nogueira

Alternativa "a" - leia os trechos em negritos
para se certificar das corretas intercalações: Não
deixa de ser estranha, a meu ver, a trajetória desses artesãos que, desde o início da minha pesquisa,
já mostravam de modo flagrante seu desprezo
por regras e instituições.

partir daquilo em que acredito ser verdade, o
que me custou muito suor e lágrimas naquele
excentrico instituto.

Alternativa "b"- Errada. Recursos financeiros
suficientes.

Resposta correta: (X) - Questão anulada pela

Alternativa "c"- Errada. Trabalhava com muitos imigrantes ilegais franco~canadenses, cuja maioria não se aceitava ou se vid como tal.

banca. Motivos: 1. o uso do acento indicativo de
crase, na alternativa d, antes do pronome possessivo sua. lembre-se de que o uso é facultativo; 2. não
há erro, também, na alternativa e, pois a intercalação não é obrigatória (no caso, do adjunto adverbial
resolutamente).

Alternativa "d"- Errada. Esparsas.
Alternativa "e"- Errada. O meio de transporte
que usavam eram canoas sobre o riacho barrento,
as quais eles mesmos fabricavam, ou a cavalo ou de
carro de bois.

Alternativa "a"- Errada. digladiavam.
Alternativa "b"- Errada. quiseram e que (sem
acento). O acento só é utilizado em final de frase.
Alternativa "c" - Errada. possamos e ambiguidade no emprego do primeiro pronome relativo
que.
79. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 4/2011) A frase
clara e correta é:

(A) Não deixa de SN estranha, a meu ver, a trajetória desses artesãos que, desde o início da minha
pesquisa, já mostravam de modo flagrante seu
desprezo por regras e instituições.
(B) O público alvo para o qual o programa se direciona admite em entrevistas que não dispõe dos
recursos financeiros suficiente para o desenvolvimento das suas atividades.
(C) Trabalhava com muitos imigrantes ilegais franco-canadenses, onde a maioria não se aceitava
ou se via como tal, rejeitando fosse qual fossem
as formas de discriminação.
{D) Participou do grupo que fez o relatório, que
estava sempre próximo devido aos horários de
reunião coincidirem com suas folgas, que, aliás,
não estão nada esparças.
(E) O meio de transporte que usavam era com
canoas sobre o riacho barrento, às quais eles
mesmos fabricavam, ou à cavalo ou de carro
de bois.

Alternativa "a"- Correta.
O Nota da autora: Como sempre acontece, juntam-se coesão e coerência à gramática (pontuação,
concordância, crase e semântica).

Texto para a próxima questão:

..

( .)

As roupas, acessórios, calçados e armas dos cangaceiros não tinham função única. Sob a análise do
historiador, esse personagem surge supersticioso. Presas a seu corpo, ele levava diferentes orações com a
função de protegê-lo. Objetivo semelhante tinhcm
os símbolos com os quais enfeitava o chapéu, como o
signo de Salomóo, que reunia a ide ia de poder, de proteção, de devolver as ofensas.
A roupa cheia de metais, espelhos e multicores
não era um traje de camuflagem, muito ao contrário. Essa característica do cangaceiro, analisa o autor,
mostra o caráter arcaico do homem ligado ao sobrenatural, às coisas da vida e da morte. É um traço
presente em outras manifestações de arte popular
ligadas à divindade. nos ex-votos, por exemplo, são
peças que servem de pagamento à graça alcançada.
A carranca do rio São Francisco, vendida em sacos de
estopa para que o dono da embarcação não a visse,
serve como um abre-caminhos, um protetor contra os malefícios que poderiam estar a cada dobra
do rio~ explica o historiador. (Celso Calheiros, Carta
Capitaf, 29 de outubro de 2010, p. 7071, com adaptações)

80. (FCC -Técnico Judiciário- TRT 23/ 2011) A
roupa cheia de metais, espelhos e multicores não
era um traje de camuflagem, muito ao contrário. (2°
parágrafo)
Considerando-se o contexto, a afirmativa acima
está corretamente reproduzida com outras palavras,
sem alteração do sentido original, em:
{A) O traje do cangaceiro, coberto de metais, espelhos e múltiplas cores, não constituía um dis-

Coesão e Coerência- Reescritura de frases
farce, visto que esses seriam antes elementos
que o identificavam.
(B} Em oposição ao que consta, os metais, espelhos
e muitas cores compunham um traje que servia
de disfarce para a fragilidade do cangaceiro.
(C) A roupa do cangaceiro, coberta de enfeites
como metais, espelhos e muitas cores, traziam
elementos que lhe permitiam passar despercebido.
(0) A roupa usada no cangaço, coberta de múltiplos
enfeites, dissimulava a aparência de seus participantes, com o objetivo de protegê-la.
(E) A dissimulação oferecida pelo traje cheio de
metais, espelhos e cores conferiam poder e
riqueza aos membros do grupo.

Alternativa "a": correta - Vamos dividir as
informações:
A roupa cheia de metais, espelhos e multicores""
O traje do cangaceiro, coberto de metais, espelhos e múltiplas cores;
não era um traje de camuflagem"" não constituía
um disfarce;
muito ao contrário= visto que esses seriam antes
elementos que o identificavam.

Alternativa "b"- Errada. um traje que servia de
disfarce para a fragilidade do cangaceiro.

é defender a preservação de territórios indígenas, captam recursos para a compra de equipamentos necessários para incursões pela selva.
(B) Apesar de não participar das expedições de
monitoramento de tribos isoladas, algumas
organizações não governamentais defendem
a preservação de territórios indígenas, esses o
objetivo delas, e captam recursos para a compra
de equipamentos necessários para incursões
pela selva.
{C} Algumas organizações não governamentais,
cujas as quais não participam das expedições
de monitoramento de tribos isoladas, possue o
objetivo de defender a preservação de territórios
indígenas e captar recursos para a compra de
equipamentos necessários para incursões pela
selva.

(0) Algumas organizações não governamentais, que
não participam das expedições de monitoramento de tribos isoladas, possue o objetivo de
defender a preservação de territórios indígenas
e tem captado recursos para a compra de equipamentos necessários para incursões pela selva.
(E) Como o objetivo de algumas organizações não
governamentais são de defender a preservação
de territórios indígenas, que não participam das
expedições de monitoramento de tribos isoladas, são captados recursos para a compra de
equipamentos necessários para incursões pela
selva.

Alternativa "c" - Errada. tràziam elementos
que lhe permitiam passar despercebido.
Alternativa "d"- Errada. dissimulava a aparência de seus participantes.

Alternativa "e" - Errada. conferiam poder e
riqueza aos membros do grupo.
81. {FCC- Técnico Judiciário- TRT 14/2011)
Algumas organizações não governamentais têm
o objetivo de defender a preservação de territórios indígenas.
Algumas organizações não governamentais captam recursos para a compra de equipamentos
necessários para incursões pela selva.
As organizações não governamentais não participam das expedições de monitoramento de
tribos isoladas.

Alternativa "a": correta - Note que o terceiro
período possui ideia de concessão (ideias opostas).
Assim, sobram duas alternativas apenas (a, b).
Reposta: Embora (concessão) não participem
das expedições de monitoramento de tribos isoladas, algumas organizações não governamentais,
cujo objetivo é defender a preservação de territórios indígenas, captam recursos para a compra de
equipamentos necessários para incursões pela selva.
Pronome relativo correto = o objetivo de algumas
organizações não governamentais é defender a preservação de territórios indígenas.
Alternativa "b" - Errada. Apesar de não participarem das expedições de monitoramento de

As frases acima se articulam com correção e
lógica APENAS em:

tribos isoladas, algumas organizações não governamentais defendem a preservação de territórios indígenas, esses o objetivo delas, (trecho incoerente)
e captam recursos para a compra de equipamentos
necessários para incursões pela selva.

{A) Embora não participem das expedições de
monitoramento de tribos isoladas, algumas
organizações não governamentais, cujo objetivo

Alternativa "c" - Errada. Algumas organizações não governamentais, que não participam das
expedições de monitoramento de tribos isoladas,

..•...

..
•

nome de Cabo da Boa Esperança. Veneza era a
porta que permitia a Europa se comunicar com a
Ásia: controlando a totalidade do comércio entre
o Ocidente e o Oriente; era a única entre os dois
continentes, tendo sido privada de seu privilégio.

possuem o objetivo de defender a preservação de
territórios indígenas e captar recursos para a compra
de equipamentos necessários para incursóes pela
selva.
Alternativa "d" - Errada. Algumas organizaçóes não governamentais, que não participam das
expediçóes de monitoramento de tribos isoladas,
possuem o objetivo de defender a preservaçáo de
territórios indígenas e têm captado recursos para
a compra de equipamentos necessários para incursóes pela selva.
Alternativa "e"- Errada. Como o objetivo de
algumas organizaçóes não governamentais é de
defender a preservação de territórios indígenas
que não participam das expedições de monitoramento de tribos isoladas são captados recursos
para a compra de equipamentos necessários para
incursóes pela selva (trecho incoerente).

(C) O Doge de Veneza convocou seus conselhei·
ros em 1498, informando-lhes de que naquela
manhã acabava de chegar um despacho, o
qual era uma noticia lamentável, por que Vasco
da Gama - um navegador português - tinha
dobrado o sul da África pelo Cabo das Tormentas, o qual foi rapidamente rebatizado de Cabo
da Boa Esperança. Até aí Veneza estava controlando a totalidade do comércio entre o Ocidente
e o Oriente, sendo a porta que permitia comunicar a Europa com a Ásia. Veneza era a única entre
os dois continentes que foi privada de seu privilégio.
(D)

82. {FCC - TRT

sa

Região - Técnico Judiciário Área Administrativa/2010)

Em 1498, o Doge de Veneza convocou seus con·
se/heiros. Informou os conselheiros de que naquela
manhá ele recebera um despacho, e esse despacho trazia uma notícia lamentável. Um navegador português,
Vasco da Gama, conseguira dobrar o sul da África pelo
Cabo d05 Tormentas, cabo que foi rapidamente rebatizado de Cabo da Boa Esperança. A tê essa data Veneza
controlava a totalidade do comércio entre o Ocidente e
o Oriente. Veneza era a porta que permitio à Europa se
comunicar com a Asia. Veneza era a única porta entre
os dois continentes. Ela foi privada de seu privilegio.
(Texto elaborado a partir do artigo de Gifles Lapouge,
publicado no jornal O Estado de S. Paulo, Economia,
814, 11 de julho de 2010).
O comentário acima está redigido com lógica,
clareza e correção, sem repetiçóes desnecessárias,
em:

i

I
I
!
I

I

(A) Os conselheiros do Doge de Veneza, em 1498,
que convocou, para informá-los que naquela
manhã ele recebera um despacho, que trazia
uma notícia lamentável, visto que um navegador
português, Vasco da Gama, estava dobrando o
sul da África pelo Cabo das Tormentas, o chamado da Boa Esperança. Veneza controlava
ainda, como privilégio, a totalidade do comércio
entre o Ocidente e o Oriente que era a porta que
comunicavq a Europa com a Ási<:. Veneza era a
única porta entre esses dois continentes.
{8) O Doge de Veneza e seus conselheiros- que convocou naquela manhã, em 1498- para informar
que era um despacho lamentável, que estava
sendo recebido. Vasco da Gama, um navegador
português conseguiu dobrar o sul da África pelo
Cabo das Tormentas, que tinha entáo recebido o

Em 1498, o Doge de Veneza convocou seus conselheiros e informou-os que naquela manhã ele
tinha recebido um despacho, que era lamentável. Um navegador português: Vasco da Gama,
tinha dobrado o sul da África pelo Cabo das Tormentas, cabo que foi rapidamente rebatizado de
Boa Esperança. Até essa data Veneza controlava
o comércio inteiro entre o Ocidente e o Oriente.
Veneza era a porta de comunicação da Europa e
Ásia, sendo a única porta entre esses dois continentes e estava sendo então privada de seu pri·
vilégio.

(E) Em 1498, o Ooge de Veneza convocou seus
conselheiros, pois naquela manhã ele recebera
um despacho com uma notícia lamentável: um
navegador português, Vasco da Gama, conseguira dobrar o sul da Âfrica pelo Cabo das Tormentas, rapidamente rebatizado de Cabo da Boa
Esperança. Até essa data, Veneza- agora privada
de seu privilégio - controlava a totalidade do
comércio entre o Ocidente e o Oriente, como a
porta que permitia à Europa se comunicar com a
Ásia, a única entre os dois continentes.

Alternativa "e"- Correta.
O Nota da autora: Questão de coesão, concordância, regência e pontuação.
Alternativa c: pontuação, concordância e
regênda corretas.
Algumas correçóes, além da pontuação errada
também. Basta seguir a pontuação da alternativa
correta.
Alternativa "a"- Errada. Os conselheiros convocaram, para informar-lhes que naquela manhã
ele recebera um despacho.

Coesão e Coerência - Reescritura de frases

883

Alternativa "b"- Errada. O Doge de Veneza e
seus conselheiros convocaram.
Alternativa "c"- Errada. informando-lhes que
naquela manhã acabava de chegar um despacho.

da geral dos órgãos de imprensa perante os
avanços da internet.

morrem mais coisas com ele, que finaliza
o trecho transcrito, refere-se diretamente ao fato
de que o jornal é um negócio como outro qual-

(C) A frase

Alternativa "d" - Errada. informou-lhes que
naquela manhã ele tinha recebido um despacho.

quer.

'

(D) A segunda frase traz uma ressaliJa a respeito do

que foi dito na primeira, contestando, de certa
forma, a expressão um negócio como outro qual-

Texto para a próxima questão:

quer.
Mas em nenhum outro lugar a tormenta é tão
assustadora quanto nos Estados Unidos. A recessão
atropelou os dois que maiores anunciantes- o mercado
imobiliário e a indústria automobilística- e a evolução
da tecnologia, com seu impacto sísmico na disseminação da informação, se dá numa velocidade a/ucinante
no país. O binômio recessão-internet está produzindo
uma devastação. Vários jornais, mesmo bastante antigos e tradicionais, fecharam suas portas.
83. (FCC - TRT ga Região - Técnico Judiciário Área Administrativa /2010) "O binômio recessão-

·internet está produzindo uma devastação H. O sentido
contido na expressão grifada acima se encontra também em:

(E) A primeira frase enfatiza o sentido de que o jor-

nal é um dos últimos redutos das sociedades civilizadas, por ser veículo de comunicação de fatos e
de ideais.

Alternativa "d": correta - A segunda frase
tanto !ndica ressalva (consideração com que se corrige
ou retifica alguma coisa) que se inicia com a conjunção adversativa mas.
Alternativa "a"- Errada. O autor não defende
tal opinião.

Alternativa "b"- Errada. A segunda frase não
exemplifica.

Alternativa "c"- Errada. Não é qualquer negó-

(A) velocidade a/ucinante.
(B)

uma descoberta até hoje insubstituível.

(C)

recessão mundial.

(D)

evo/uçao da tecnologia.

(E)

impacto sísmico.

Alternativa "e": correta- Devastação: grande
destruição; ASSOLAÇÃO; ruína proveniente de acontecimento desastroso. (Fonte: Dicionário Digital
Aulete.)
Nas outras alternativas (a, b, c e d) não há relação
semântica com o vocábulo sublinhado.

84. {FCC - TRT ga Região -Técnico Judiciário Área Administrativa /2010) "O fechamento de um
jornal é o fim de um negócio como outro qualquer. Mas,

quando o jornal é o símbolo e um dos últimos redutos
do jornalismo, como é o caso do New York Times, morrem mais coisas com eleH. Em relação às afirmativas
acima, é correto afirmar que:

l
I

I

{A) Na segunda frase o autor defende a opinião de
que um jornal deve transformar-se em um dos
últimos redutos do jornalismo, ao estabelecer o
monopólio da informação.
(B) A segunda frase exemplifica, com a deplorável
situação econômica do New York Times, a falên-

cio!

Alternativa "e"- Errada. Informação não citada
no texto.

85. {FCC- TRT- na Região- Técnico Judiciário
-Área Administrativa /2010) "As personagens más

são menos numerosas, mas são indispensáveis. Condimentam a trama. Seu destino é mais variado, e assim
deve ser, se quisermos uma boa novela. Não podem
ser todas punidas, nem sair todas impunesH. As frases acima, do final do texto, se organizam de modo
lógico, claro e correto em um único período, sem
alteração do sentido original, em:
(A) Indispensáveis, porém não tanto más, as per-

sonagens numa boa novela é o condimento
da trama, onde o destino é mais variado, como
deve ser, e nem todas punidas, nem todas
impunes.
(B) As personagens más, cujo destino é mais
variado, pois nem todas são punidas, nem saem
todas impunes, são menos numerosas em uma
boa novela, porém indispensáveis, porque condimentam a trama.
(C) Mesmo que as personagens más são menos

numerosas, mas indispensáveis na trama de uma
boa e condimentada novela, seu destino é mais
variado, e assim nem todas saem punidas, nem
todas saem impunes.
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(0) Se quisermos uma boa novela, em cujas per-

sonagens não podem ser todas punidas,.nem
sair todas impunes, as más são menos numerosas, enquanto são indispensáveis na trama que

fica mais condimentada por seu destino mais
variado.
(E) Assim deve ser numa boa novela de cujas perso-

nagens más menos numerosas, mas indispensáveis na condimentação da trama, que o destino

é mais variado, nem todas punidas, nem todas
impunes.
,~:---,N~'<fi'fl·:-·ioJ,'

-"'*'

:nliiww-,di':'c.'cfi.,WI;fo·.,;;i•

Alternativa "b": correta - Cuidado com o
emprego do pronome relativo cujo. O destino das
personagens é mais variado (indica posse do termo
anteposto). Corretíssima a alternativa.

Alternativa "a"- Errada. as personagens numa
boa novela são o condimento da trama.

Alternativa "c"- Errada. Mesmo que as persa~
nagens más sejam menos numerosas.
Alternativa "d"- Errada. Se quisermos uma
boa novela, cujas personagens não podem ser
todas punidas.

Alternativa "e"- Errada. Não há clareza, coe-

86. {FCC- TRT- 12a Região -Técnico Judiciário
-Área Administrativa /2010) A afirmativa INCORRETA em relação a cada um dos segmentos transcritos do 1° parágrafo é:
(A) devem ombrear com Londrina, no Paraná = o segmento grifado pode ser substituído por igualar·Se a, sem prejuízo do sentido original.
(B) que crescem a um ritmo chines = a expressão grifada remete aos altíssimos índices de expansão
da economia chinesa.

(C) Um estudo da socióloga Diana Motta e do eco-

nomista Daniel da Mata, ambos do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (lpea) mostra... =
o verbo grifado deverá manter-se no singular,
mesmo que o início da frase seja alterado para Os
estudos da socióloga{... ) e do economista(. .. )
(O) O das cidades médias contribuiu, em média, 5,4%
ao ano = o pronome grifado no início da frase
evita a repetição, no contexto, de O produto

interno bruto.
(E) quase o dobro do crescimento verificado nos municípios grandes= o travessão poderia ser substituído por uma vírgula, permanecendo a correção
do segmento.

são e correção.

Texto para a próxima questão:
O crescimento das cidades médias, aquelas com
mais de 100.000 e menos de 500.000 habitantes, é o
grande fenômeno nacional. Na próxima década, a
catarinense Joinvifle, a gaúcha Caxias do Sul, Niterói e Campos dos Goytacaze~ no Rio de Janeiro, e
Santos e São José do Rio Preto, em São Paulo, devem
ombrear com Londrina, no Paraná. No sertão nordestino, a pernambucana Petrolina e a paraibana Campina Grande já se comportam como metrópoles. Há
vários casos de cidades médias que crescem a um
ritmo chinês, como a paulista Hortolândia, a paraense
Marabó e Angra dos Reis e Cabo Frio, estas no Rio de
Janeiro. Um estudo da socióloga Diana Motta e do
economista Daniel da Mata, ambos do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (fpea) mostra que, nos
últimos dez anos, elas se converteram no verdadeiro
motor do desenvolvimento brasileiro. Para se ter uma
ideia, entre 2002 e 2007 o produto interno bruto cresceu a uma taxa de 4% ao ano. O das cidades médias
contribuiu, em média, 5,4% ao ano- quase o dobro do
crescimento verificado nos municípios grandes. Donas
de um parque industrial e um setor de serviços mais
pujantes, elas respondem, agora, por 28% da economia nacional. (... )(ESPECIAL CIDADES MÉDIAS. Veja, 1
de setembro de 2010, pp. 78-80, com adaptações.)

Alternativa "c": correta - Alterando o sujeito
para o plural, o verbo deverá, também, pluralizar: Os
estudos da socióloga( ... ) e do economista{. .. ) mostram.
Alternativa "a" - Errada. ombrear = ficar em
condição de igualdade, comparar-se.
Alternativa "b"- Errada. elas se converteram no
verdadeiro motor do desenvolvimento.
Alternativa "d"- Errada. Para se ter uma !dela,
entre 2002 e 2007 o produto interno bruto cresceu a
uma taxa de 4% ao ano. O produto interno bruto das
cidades médias contribuiu, em média, 5,4% ao ano.
Alternativa "e" - Errada. Sim, pois é uma
explicação.

Texto para a próxima questão:
(

...)

Hoje, um em cada quatro brasileiras vive em cidades médias. O dinamismo constatado pelos dois pesquisadores é um sinal inequívoco de progresso. "A evolução
das cidades médias indica que o Brasil estó superando
uma deficiência histórica: a concentração da riqueza nos
grandes centros situados ao longo do litoral; diz o economista Danilo lgliori, da Universidade de São Paula. No

Coesão e Coerência- Reescritura de frases
século XV/I, frei Vicente do Salvador, considerado o primeiro historiador do pafs, condenava o modelo de ocupação do território. UContentam-se de andar arranhando
(as terras) ao longo do mar como caranguejos; escreveu
em sua História do Brazil, publicado em 1630. Somente
durante o milagre económico dos anos 70 o governo
federal percebeu que algumas cidades médias tinham
se tom 1do polos económicos regionais, atraíam contingentes iie imigrantes eprecisavam adotarpo/fticas especfficas para náo enfrentar processos de favelização semelhantes aos vividos por São Paulo eRio de Janeiro. O projeto rendeu frutos. Embora abriguem bolsóes de pobreza,
esses municípios obtiveram melhores resultados na preservação de seu tecido urbano. (... ) (ESPECIAL CIDADES
MÉDIAS. Veja, 1 de setembro de 2010, pp. 78-80, com
adaptações.)
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Alternativa "d" - Errada. foram as cidades
médias que se desenvolveram melhor.
Alternativa "e"- Errada. Não há clareza, o período está confuso, mal elaborado.
88. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 22/ 2010) A

Rússia tenta evitar a alta de preços internos.

1

87. {FCC - TRT - 12" Região - Técnico Judiciário
-Área Administrativa 12010) Embora abriguem bol-

sões de pobreza, esses municfpios obtiveram melhores
resultados na preservação de seu tecido urbano.

Com outras palavras, a mesma ideia está
.;;xpressa com correção e clareza em:
(A) A malha urbana foi resguardada nas cidades

médias, apesar de se observarem nelas alguns
núcleos de moradores vivendo em condições de
pobreza.
(B) As cidades médias, tal como nas grandes, tive-

ram crescimento em sua população urbana,
mesmo se elas se manteram mais pobres em
relação à outras.
(C) Os municípios onde a organização urbana ficou

intacta, foi nas médias, diferente da situação das
grandes cidades que não ocorreu maior favorecimento.
(D) Conquanto se visse a existência de locais mais
pobres, foi as cidades médias que 5e desenvolveu melhor, com a manutenção da área urbana.
{E) Para favorecer as áreas urbanas, o que aconteceu
nas cidades médias, com efeitos mais garantidos
de melhoria das condições de vida.

Alternativa "a": correta- Embora e apesar de
indicam concessão, ideias opostas.
Alternativa "b" - Errada. As cidades médias,
tais como nas grandes; mesmo se elas se mantivessem mais pobres.
Alternativa "c"- Errada. Os municípios, onde a
organização urbana ficou intacta, foram nas médias,
diferente da situação das grandes cidades em que
não ocorreu maior favorecimento. Mesmo corrigindo a gramática, o período não possui clareza.

1)

Autoridades russas se preocupam com a escassez de alimentos.

2)

Fenômenos climáticos extremos provocaram a
quebra da safra de grãos.

3)

A Rússia anunciou a suspensão das exportações
de tngo.

As afirmativas acima se articulam em um período
com lógica, clareza e correção, em:
(A) Tentando evitar a alta de preços internos com
a escassez de alimentos, que decorreram dos
fenômenos climáticos extremos provocando a
quebra da safra de grãos, na Rússia as autoridades preocupadas, se anunciou a suspensão das
exportações de trigo .
(B}

Autoridades russas que se preocupam com a
escassez de alimentos, provocados pela quebra
da safra de grãos com os fenômenos climáticos
extremos, suspendeu a"s exportações de trigo,
no sentido de evitar preços mais altos internos.

{C) Ocorreu fenômenos climáticos extremos que
veio a provocar a quebra da safra de grãos e, para
isso, a Rússia anunciou a suspensão das exportações de trigo tentando evitar a alta de preços
internos com a escassez de alimentos.

{0) Preocupadas com a escassez de alimentos e em
evitar a alta de preços internos, em decorrência da quebra da safra de grãos ocasionada por
fenômenos climáticos extremos, as autoridades
russas anunciaram a suspensão das exportações de trigo.
(E) A Rússia tenta evitar a alta de preços internos,
cuja safra sofreu quebra a partir dos fenômenos
climáticos extremos; suas autoridades, preocupadas com a escassez de alimentos, anunciou a
suspensão das exportações de trigo.

Alternativa 'Td"- Correta.
O Nota da autora: Questão de coesão, colocação pronominal e concordância.
Em primeiro lugar, verifique quais as relações
estabelecidas pelos períodos; depois, una-os e atente-se à concordância.
Autoridades russas se preocupam com a escassez de alimentos= causa {porque se preocupam).

;··

BS6

Fenômenos climáticos extremos provocaram a

quebra da safra de grãos= consequênda.
A Rússia anunciou a suspensão das exportações
de trigo (por quê?)= consequência.

Alternativa "a" - Errada. Informação incoerentE\ e erro de colocação pronominal: anunciou-se.
Alternativa "b" - Errada. a escassez provo-

Revisaço"- Língua Portuguesa • Duda Nogueira
Alternativa "e" -Período sem clareza, sem
sentido entre as orações, ideías jogadas sem critério algum, sem coerência e gramaticalmente
incorreto.
90. (FCC- Técnico -Área Administrativa- MPU/
2007) É preciso corrigir a redação da seguinte frase:
(A) Qualquer assunto- inclusive uma aranha e

cada; autoridades suspendem.

•

Alternativa "c"- Errada. Além de estar incoerente, pois não há finalidade; há erros de concordância: ocorreram fenômenos climáticos extremos que
vieram a provocar.
Alternativa "e"- Errada. Incoerente a informação e erro de concordância: suas autoridades anun-

ciaram.

sua

teia- pode despertar o interesse de um cronista
que está em busca de um tema.
(8) Nas disputas entre os insetos, o vencedor pode

ser o mais habilidoso e não, necessariamente, o
mais forte.
(C)

É possível que, para muitos leitores, proceda a
comparação que o autor faz entre o trabalho de
uma aranha e o de um escritor.

{O) Muita gente acredita de que as aranhas são per-

89. {FCC- Técnico- Área Administrativa- MPU/
2007) Está clara, coerente e correta a redação da
seguinte frase:
{A) Assim como um fruto parece sair de sua casca, à
medida que a aranha tece sua teia, que em suas
malhas acabam aprisionando o inseto desprevenido.
(B) Sempre houveram os que não se lembram que

a morte se verifica tão somente no reino animal,
ao passo que os vegetais não.
(C)

Não adianta de nada salvar-se um inseto, conquanto algum outro virá a cair igualmente em
cuja armadilha o primeiro foi salvo.

(0) Não imagine o homem que, por ser um animal

racional, esteja imune às mais cruas leis da natureza.
(E) Todo escritor almeja de que compor um texto tão

belo e eficaz assim como uma teia da aranha, é
uma tarefa de cuja tem muita necessidade.

Alternativa "d": correta - As vírgulas separam
intercalação. Leia o que está em negrito: Não imagine o homem que, por ser um animal racional,
esteja imune às mais cruas leis da natureza.

niciosas quando suas teias são elaboradas, tendo
preso os insetos.
(E) Não deixa de ser um espetáculo, para um obser-

vador atento, a segura caminhada que faz a aranha em direção à sua presa.

Alternativa "d": correta - de que: errado Muita gente acredita que as aranhas"" que é conjunção integrante e não pede preposição.
Alternativa "a" -Quanto à pontuação, leia o
que está em negrito: Qualquer assunto- inclusive
uma aranha e sua teia- pode despertar o interesse
de um cronista que está em busca de um tema.
Alternativa "b" -A primeira vírgula, separa
inversão de adjunto adverbial e as posteriores intercalam o adjunto adverbial.
Alternativa "c" -Quanto à pontuação, leia o que
está em negrito: É possível que, para muitos leitores, proceda a comparação que o autor faz entre o
trabalho de uma aranha e o de um escritor.
Alternativa "e" -Quanto à pontuação, leia o que
está em negrito: Não deixa de ser um espetáculo,
para um observador atento, a segura caminhada
que faz a aranha em direção à sua presa.

Alternativa "a" -Redação incorreta: não há sentido entre as orações, não há clareza nem coerência.

1.2. CESPE

Alternativa "b" -Não há clareza na redação do
período, além de a forma verbal houveram estar
incorreta: verbo haver no sentido de existir deve vir
no singular"" houve.

91. (CESPE- Técnico do Seguro Sociai-INSS 2016)
A expressão "essas coleções" retoma, por coesão, o
termo

Alternativa "c" -Período sintaticamente incorreto, não há clareza nem coerência entre as orações,
construção caótica.

"Bibliotecas" {Bibliotecas sempre deram muito
o que falar. Grandes monarquias jamais deixaram de
possuir as suas, e cuidavam delas estrategicamente.
Afinal, dotes de princesas foram negociados tendo

Coesão e Coerência- Heescritura de frases
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livros como objetos de barganha; tratados diplomáticos versaram sobre essas coleções).

Certo

( ) certo ( ) errado

O Nota da autora: Questão de coerência, ortografia e advérbio.

Certo- Questão que gerou muita polêmica sem
ter um motivo plausível. Trata-se de coesão textual e
há vários elementos anafórlcos (retomam termo) no
trecho que reforçam a ideia. Leia:
Bibliotecas sempre deram muito o que falar.
Grandes monarquias jamais deixaram de possuir as
suas (bibliotecas), e cuidavam delas (das bibliotecas) estrategicamente. Afinal, dotes de princesas
foram negociados tendo livros como objetos de barganha; tratados diplomáticos versaram sobre essas
coleções (as bibliotecas).

- Cotidianamente; De um modo cotidia11o; que
ocorre diariamente.
- Habitualmente*: Costumeiramente; feito por
costume.
*Sinônimos: constantemente, costumeiramente.

Trechos para a questão.
(..J Na ausência dessa lei específica (o que ordinariamente acontece), cabe a cada partido político fixar o limite de gastos, comunicando-o ó justiça
eleitoral, que dará ampla publicidade a essas informações. A Lei n.o 9.504!7997 disciplino, ainda, que,
quando do pedido de registro de seus candidatos, os
partidos políticos e as coligações devem comunicar
aos respectivos tribunais eleitorais os valores máxi·
mos de gastos que faráo por cada cargo eletivo em
cada eleição a que concorrerem.

O pronome possessivo sua, o pronome pessoal

elas e o pronome demonstrativo essas retomas, sem
dúvida alguma, as bibliotecas.

Trecho para a questão.
(...) Recentemente, a Defensoria Pública em Foz
do Iguaçu, por exemplo, obteve tres decisões liminares
garantindo odireito à saúde a três pessoas pore/a assistidas. Em todos os casos, a Defensoria Pública fez
intervencão judicial para suprir a negativa ou a má
prestação do serviço público de saúde na localidade.{.. .)

Além disso, é obrigatório para o partido e para os
candidatos abrir conta bancária especifica, na qual
deverá ser registrado todo o movimento financeiro da
campanha, salvo

Internet:
<www.defensoriapublica.pr.gov.br>
(com adaptações).

nos casos de candidatura para prefeito e vereador em municípios onde não haja agência bancária,
bem como nos casos de candidatura para vereador
em municípios com menos

92. (CESPE- Agente Administrativo- OPU/2016)
Sem prejuízo para a correção gramatical do texto
nem para seu sentido original, o trecho "a Defensoria
Pública fez intervenção judicial" poderia ser reescrito
da seguinte forma: a Defensoria Pública interviu
judicialmente.

de vinte mil eleitores. (... )
Luiz Felipe Silveira Oifini.lncidência do ITCO sobre
doações a candidatos. In: Revista do TRE-RS, Porto Alegre, v. 18, n. o37,jul.- dezJ2013. Internet: <www.tre-rs.
gov.br> (com adaptações).

( ) certo { ) errado

Errado - Bela pegadinha de reescritura de frases. O candidato fica atento ao sentido e não percebe
o erro na conjugação verbal. Intervir é conjugado
como o verbo vir"' veio __,. interveio.

94. (CESPE- Técnico Judiciário - TRE Pl/2016) A
correção gramatical e o sentido original do texto
Incidência do ITCD sobre doações a candidatos
seriam mantidos caso se substituísse
(A) "onde" por que.
(B) "bem" por assim.

93. (CESPE- Agente Administrativo- OPU/2016)
Seria mantida a coerência do trecho caso "cotidianamente" (Uma vez que muitas ações ou omissões vão
de encontro a essa previsão, cotidianamente é possível observar graves desrespeitos à Carta Magna.)
fosse substituído por habitualmente.
{ ) certo ( ) errado

{C)

"ordinariamente" por cotidianamente.

(D) "a cada" por à cada.
(E) "aos" por os.

Alternativa correta: letra "b"
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ser a organização da sociedade civil e sua atuação nos
diversos espaços públicos, seja intervindo nas decisões
do governo, seja controlando a atividade dos representantes.

O Nota da autora: Questão de pronome relativo, semântica, ortografia, crase e regência.

-Bem como nos casos= assim como nos casos.
São vocábulos que possuem relação semântica com

Alessio Medeiros Cavalcanti. Ativismo judicial
e artigo 41-A: Instrumentos de eficácia do princfpio
participativo./n: Revista Eleitoral TREJRN, v. 27,2013.
Internet: <http://apps.tre-mJus.br> (com adapta·
ções).

"exatamente".
Alternativa "a" - Não haja agências bancárias
no município = onde, em que ou no qual. A preposição "em" é obrigatória, pois o pronome relativo
"onde" retoma lugar.

Alternativa "c" - Acontece ordinariamente: de
um modo normal e ordinário, comumente; acontece
cotidianamente: de um modo cotidiano, que ocorre
diariamente.

Alternativa "d" - Não há crase antes de pronome indefinido. Cuidado! Há algumas exceções exi-

gidas em provas de FCC. Exemplo: As questões são
idênticas às outras.
Alternativa "e"- Devem comunicar algo a algo
{objeto indireto)= aos tribunais. A preposição é obrigatória para completar o verbo ucomunicar".

Texto para a questão.
A característíca fundamental do Estado
democrático de direito é a presença do povo nos
atos de decisão do governo, que vai além da simples formação das instituições democráticas. No
Estado democrático, os próprios indivíduos é que
fazem a vontade do Estado. Esse pressuposto é assegurado pelo reconhecimento dos direitos de participação popular nas decisões estatais, como, por exemplo,
o direito de votar e de participar de partidos políticos e
o direito à liberdade de expressão do pensamento, de
reunião, de informação.
O status de cidadão surgiu a partir do reco-

nhecimento dos primeiros direitos fundamentais, identificados com a defesa da liberdade e do
propriedade, e dos direitos de participação política,
que traduziam uma igualdade meramente formal.
O Estado liberal, identificado com os interesses
da burguesia do século XVIII, passou a identificar
como cidadãos apenas os detentores de direitos
políticos, ou seja, os que podiam votar e ser votados.
Mais recentemente, a ideia de cidadania passou
o ser formulada em sentido mais amplo: cidadão é o
individuo consciente de que pertence ô. sociedade
estatal e de que é titular dos direitos fundamentais, assim como consciente de que tem o dever de
respeitar a dignidade do outro e de contribuir para
a sociedade.
Com essa nova concepção, o elemento central da
cidadania deixou de ser o direito ao voto e passou a

95. (CESPE - Técnico Judiciário - TRE Pl/2016)
Em cada uma das opções a seguir é apresentado
trecho do texto Ativismo judicial e artigo 41-A
entre aspas- seguido de uma proposta de reescrita
desse trecho. Assinale a opção em que a proposta de
reescrita mantém a correção gramatical e o sentido
original do texto.
(A) HO status (...)propriedade" (segundo parágrafo):
O status de cidadão surgiu a partir do reconhecimento dos primeiros direitos fundamentais; por
isso, foram identificados com a defesa da liberdade e da propriedade
{B) "O Estado liberal(... ) ser votados" (segundo parágrafo): Identificado com os interesses da burguesia do século XVIII, o Estado liberal passou a
identificar <~penas os detentores de direitos políticos- que correspondiam àqueles que podiam
votar e ser votados- como cidadãos
(C} "cidadão é o indivíduo (...) para a sociedade"
(terceiro parágrafo): cidadão é o indivíduo consciente de que pertence à sociedade estatal e
consciente da titularidade dos direitos fundamentais, assim como que deve respeitar a dignidade do outro e contribuir para a sociedade
(0} "A característica {...) "mstituições democráticas~
(primeiro parágrafo}: A característica mais consagrada do Estado democrático de direito é a presença do povo nos atos decisórios do governo, o
qual vai além da simples formação das instituições democráticas
(E)

~No

Estado democrático, os próprios indivíduos

é que fazem a vontade do Estado" (primeiro
parágrafo): No Estado democrático, os próprios
indivíduos são quem fazem a vontade do Estado

Alternativa correta: letra "b"
O Nota da autora: Questão de reescritura de
frases.
- O Estado liberal, identificado com os interesses da burguesia do século XVIII, passou a
identificar como cidadãos apenas os detentores
de direitos políticos

Coesão e Coerência~ Reescritura de frases

=Identificado com os interesses da burguesia do
século XVIII, o Estado liberal passou a identificar ape+
nas os detentores de direitos políticos
-ou seja, os que podiam votar e ser votados.

""que correspondiam àqueles que podiam votar
e ser votados~ como cidadãos.
Alternativa"<~"- Pontuação e conjunção: além
de não caber o sin~l de ponto-e-vírgula antes da conjunção, não possui ideia de conclusão (por isso).

Alternativa

-Consciente
estatal

"c"~

As ideias foram alteradas.

--->

de que pertence à sociedade

--->

de que é titular dos direitos

889:

é o indivíduo consciente de que pertence à sociedade
estatal e de que é titular dos direitos fundamentais,
assim como consciente de que tem o dever de respeitar
a dignidade do outro e de contribuir para a sociedade.

Com essa nova concepção, o elemento central da
cidadania deixou de ser o direito ao voto e passou o
ser a organização da sociedade civil e sua atuação nos
diversos espaços públicos, seja intervindo nas decisões do governo, seja controlando a atividade dos
representantes.
Alessio Medeiros Cavalcanti. Ativismo judicial e
artigo 41-A: Instrumentos de eficácia do princfpio participativo. In: Revista Eleitoral TRE/RN, v. 27, 2013./nternet.· <http://apps.tre-m.jus.br> (com adaptações).

fundamentais
Não consciente da titularidade dos direitos fundamentais.
- Informações foram retiradas: consciente de
que tem o dever de respeitar.
Alternativa "d" ~ Característica fundamental é
indispensável; característica consagrada é aprovada,
isto é, as ideias não são as mesmas.
Alternativa "e" - Os indivíduos é que fazem e
não "são quem fazem". Trata-se de partícula expletiva, ou de realce (pode ser retirada).

96. (CESPE -Técnico Judiciário - TRE Pl/2016) A
correção gramatical e o sentido original do texto
Ativismo judicial e artigo 41-A:... seriam preservados
caso se substituísse

(A) "detentores" por pertencentes.
(B) "Mais recentemente" por Atualmente.
{C) "formulada" por tratada.

(O) "intervindo" por influenciando.
(E) "assegurado" por ratificado.

..,_Dica

Questão anulada.
Diz-se da palavra ou expressão empregada para
produzir ênfase, realce. As expressões formadas pelo
verbo "ser+ que" são expletivas, como é o caso da
usual ""é que".

Retire-a para se certificar: No Estado democrático,
os próprios indivíduos fazem a vontade do Estado.

Trecho para a questão.

(. .) A característica fundamental do Estado democrático de direito é a presença do povo nos atos de
decisão do governo, que vai além da simples formação das instituições democráticas. No Estado democrático, os próprios indivíduos é que fazem a vontade do Estado. Esse pressuposto é assegurado pelo
reconhecimento dos direitos de participação popular
nas decisões estatais, como, por exemplo, o direito de
votar e de participar de partidos políticos e o direito à
liberdade de expressão do pensamento, de reunião, de
informação. (... )
O Estado liberal, identificado com os interesses da
burguesia do século XVIII, passou a identificar como
cidadãos apenas os detentores de direitos políticos,
ou seja, os que podiam votar e ser votados.

Mais recentemente, a ideía de cidadania passou a ser formulada em sentido mais amplo: cidadão

JUSTIFICATIVA DA BANCA: Não há opção correta, uma vez que a utilização do termo "influenciando"
preJudicou o entendimento da opção apontada como
gabarito (extraofidal: "d").
Alternativa "a"- Detentor: diz-se da pessoa que
detém a posse em lugar de uma outra pessoa, com
a qual possui uma relação de obediência, sendo
subordinada a esta. Não possui relação de sentido
com pertencente (que faz parte de alguma coisa ou
é inerente a ela).
Alternativa "b" ~AtUa/mente refere-se ao tempo
presente; mais recentemente, ao passado (próximo,
mas é passado).
Alternativa "c" - Formulada significa algo que
foi proposto, insinuado. Não possui relação semântica
com tratada.
Alternativa "e"- Assegurado: garantido, confiável; ratificado: autenticado, válido. O problema desta
alternativa é o fato de os verbos assegurar e ratificar
possuírem o mesmo sinônimo: confirmar.

Texto para as questões.

A identificação das bases eleitorais de um candidato é relevante na medida em que para elas se dire-

ciona a maior parte da atividade desse candidato
como político. A importância atribuída às bases no
caso do Poder Executivo estadual, decorre do fato de
que a sua manutençóo significa maiores possibilidades
de conquistar uma reeleição. A verificação da concentração ou da dispersao geográfica da votaçéio no estado
para o can:lidato eleito é importante eJMJ! identificar as
localidades onde ele possui QY_néio força política.
Para o entendimento da concentração da votaçéio em determinado lugar é necessário abordar a
teoria do contextualismo geográfico, H9J11lí/Q a qual
o comportamento dos eleitores é influenciado pelo
ambiente sociogeográfico- seja pelas redes de interação social existentes, seja pela semelhança de experiências às quais os habitantes de uma regióo estóo
submetidos. Segundo essa linha de pensamento, a
política não pode ser compreendida desconsiderando-se o contexto no qual ocorre e as condições em
que se encontram os indivíduos. Em oposiçéio a essa
perspectiva está a teoria da escolha racional, que considera o indivíduo o ator racional que procura maximizar seus beneficios agindo de acordo com seu interesse individual.

•

Assim, entende-se que os indivíduos são mais
afetados por questões próximas à sua realidade do
que por questões gerais como a ideologia, estando as
pessoas com realidades semelhantes - o que é mais
comum quando vivem próximas geograficamente predispostas, no cenário eleitoral, a votar também de
modo semelhante. Em suma, deve-se atentar para
o fato de que a existência de referências comuns
entre os indivíduos~ interferir em sua ação política, direcionando-a em um mesmo sentido. Esse
compartilhamento de referências pode advir tanto da
interação social entre os indivíduos quanto do pertencimento a determinado contexto geográfico.
Jayane Maia. Geografia eleitoral e mar.utenção
do poder: a importância das bases eleitorais para a
reeleição do executivo estadual. In: Revista Paranó
Eleitoral, v. 3, n.o 3, p. 407-436.1nternet: <www.justicaeleitoraljus.br> (com adaptações).
97. (CESPE - Técnico Judiciário - TRE Pl/2016)

(D) Sem prejuízo do sentido original e da coerência
do texto, a expressão "às quais" poderia ser substituída por à que.
(E)

A partícula "se", em "deve-se", classifica-se como
pronome apassivador.

Alternativa correta: letra "b"- As duas expressões indicam causa, isso significa que se equivalem.
11>-

À medida que= proporção

Na medida em que= causa
Entenda melhor:
À medida que convivemos com pessoas, tornamo-nos mais maduros.

= Torni'lmo-nos mais maduros à proporção
que convivemos com pessoas.

Na medida em que convivemos com pessoas,
tornamo-nos mais maduros.
=Tornamo-nos mais maduros porque convivemos com pessoas.
Síntese:
À medida que= à proporção que;

Na medida em que= porque, visto que.
São também causais: porque, que, como (=
porque, no início da frase), pois que, visto que,
porquanto, já que, desde que, etc.
Alternativa "a"- direcionando a ação política
em um mesmo sentido.
Alternativa "c" - a vfrgula indica inversão da
oração subordinada adverbial final e acarretaria gramatical se fosse suprimida.
Alternativa "d"- Vamos entender melhor para
não errar.
1.
experiências às quais os habitantes de
uma região estão submetidos

Assinale a opção correta acerca dos aspectos lingulsticos do texto Geografia eleitoral e manutenção do
poder: ..

1.1. o pronome relativa retoma "experiências";

1.2. na ordem direta: os habitantes de
uma região estão submetidos (a algo)= às
experiências;

(A) O pronome "a'', em "direcionando-a", retoma a
expressão "a existência de referências comuns
entre os indivíduos".
(8)

A substituição da expressão "na medida em que"
por uma vez que manteria o sentido P. a correção
gramatical do texto.

(C) A supressão da vírgula empregada logo após o
sub~tantivo "lugar" preservaria a correção gramatical do perfodo.

Dica

Não confunda:

1.3. preposição "a" + artigo definido
feminino plural "as"= às.
11>-

Dica

Se substituir o substantivo feminino plural por
um substantivo masculino plural, resultará em aos
(preposição+ artigo)= crase.

Coesão e Coerência- Reescritura de frases

Veja: os efeitos aos quais os habitantes de uma
região estão submetidos.
1.

experiências~

os habitantes de uma

região estão subme~idos

1.1. pelo simples fato de "an estar no singular e o substantivo "experiências" estar
no plural, sabemos que se trata de uma
preposição apenas.

1.2. à substituição para facilitar o raciocínio: efeitos a que os habitantes ... =sem
"ao", sem crase.

Alternativa "e" - deve-se atentar equivale a
atente-se {verbo transitivo indireto). O pronome
apassivador vem acompanhado sempre por verbo
transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Não é
pronome apassivador.
98. {CESPE - Técnico Judiciário - TRE Pl/2016)
Ainda com relação aos aspectos llnguísticos do texto
Geografia eleitoral e manutenção do poder: ..., assinale a opção correta.
(A) A formal verbal "ocorre" (segundo parágrafo) foi
empregada de forma impessoal no texto.
(B) A forma verbal "pode" está flexionada no singular por concordar com "o fato" {final do texto).
(C) O trecho "tanto da interação social entre os indivíduos quanto do pertencimento a determinado
contexto geográfico" (final do texto) exerce função de adjunto adverbial na oração em que ocorre.
(D) O trecho "a maior parte da atividade desse candidato como político" (início do texto) exerce a função de 'complemento da forma verbal "direciona".
(E) O termo "A importância atribuída às bases"
(primeiro parágrafo) funciona como sujeito da
forma verbal "decorre".

Alternativa correta: letra "e"- o que decorre?
A importância atribuída às bases = sujeito. Retirando os termos intercalados por vírgulas fica claro
{leia as informações em destaque): A importância
atribuída às bases, no caso do Poder Executivo
estadual, decorre do fato de que a sua manuten-

ção significa maiores possibilidades de conquistar uma reeleição.
Alternativa "a" -Impessoal se não possui sujeito
e possui: a política (sujeito) ocorre no contexto.
Alternativa "b" - A existência (sujeito) pode
interferir.

Alternativa "c" - o verbo advir é transitivo indireto e exige objeto indireto como complemento
(advém de algo).
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Alternativa "d" - a maior parte da atividade
(sujeito) se direciona =voz passiva sintética.
Na passiva analítica: a maior parte da atividade

é direcionada.
99. (CESPE - Técnico Judiciário - TRE Pl/2016)
Assinale a opção correta acerca dos aspectos linguís-1
ticos e dos sentidos do texto Geografia eleitoral e
manutenção do poder: ....
(A) O vocábulo "não" {segundo parágrafo) compõe
termo que expressa proibição.
(B) A expressão #de acordo comn (segundo parágrafo) expressa causa.
{C) O vocábulo "ou" (primeiro parágrafo) expressa
incerteza.
{D) A palavra "para" (primeiro parágrafo) introduz
termo que expressa finalidade.
(E) O termo "segundo" {segundo parágrafo) introduz no texto uma ideia de ordem.

Alternativa correta: letra "d" - Para que é
importante? Para identificar as localidades onde
ele possui ou não força política= finalidade.

Alternativa "a"- Não se refere à proibição, apenas explica que a política não pode ser compreendida desconsiderando-se o contexto.
Alternativa "b" - A expressão de acordo com
pode ser substituída por conforme e indica conformidade, regra.
Alternativa "c" - Alternância entre possuir ou
não possuir força política.
Alternativa "e" - Possui sentido de consoante,
conforme; não indica ordem, isto é, não é numeraL

Trecho para o item.
A moeda, como hoje é conhecida, é o resultado de
uma longa evolução. No início, nâo havia moeda, praticava-se o escambo. Algumas mercadorias, pela sua utilidade, passaram a ser mais procuradas do que outras.
Aceitas por todos, assumiram a função de moeda, circulando como elemento trocado por outros produtos e
servindo para avaliar-lhes o valor. Eram as moedas-mercadorias. O gado, principalmente o bovino, foi dos mais
utilizados. O sal foi outra moeda-mercadoria; de difícil
obtenção, era muito utilizado na conservação de alimentos. Ambas deixaram marca de sua função come instrumento de troca no vocabulário português, em palavras
como pecúnia e pecúlio, capital esalário.(.. .)

Internet: <www.bcb.gov.br>(com adaptações).
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100. (CESPE - Técnico Bancário - CEF/2014) Em
"servindo para avaliar-lhes o valor", o pronome
"lhes'', que retoma "outros produtos", equivale, em

sentido, ao pronome seu.

{ }Certo ( ) Errado

Certo

O Nota da autora: Questão de coesão e análise
sintática.
Substituindo os pronomes para facilitar: servindo

para avaliar os valor dos outros produtos. Cabe,
tranquilamente, o pronome possessivo seu no lugar
de 'outros produtos': servindo para avaliar seu valor.

.,_ Dica: se o pronome pessoal oblíquo pode ser
substituído por seu ou sua, possui função sintáflca

• Duda Nogueir_~

Certo- O item é sobre correção gramatical e não
sentido do texto, por isso é preciso ficar muito atento
(a) às possíveis pegadinhas de CESPE: é devida indenização por danos morais.
._ Dica: 1: O artigo determina o substantivo (no
caso, "indenização"). Suprimindo-o, a correção gramatical permanece correta, no entanto, o sentido
muda, pois o substantivo indenizaçáo passa a não
estar determinado, ou seja, está empregado em um
sentido geral.
._ Dica: 2: O artigo só pode exercer a função sintática de adjunto adnominal e este é termo acessório
da oração; todos os termos acessórios podem ser
retirados sem prejuízo gramatical.

de adjunto adnominal.

Trecho para os itens.
101. (CESPE - Técnico Bancário - CEF/2014) No
trecho "devido à oscilação de seu valor,~ fato de
não serem fracionáveis e 12.2.!: serem facilmente perecíveis", a substituição dos elementos sublinhados

por ao e g_, respectivamente, preservaria a correção
gramatical e o sentido original do texto.
( ) Certo ( ) Errado

Errado -A correção gramatical é mantida, mas
altera o sentido devido à falta de paralelismo sintático.
Devido à oscilação:
--+pelo fato (por+ o)
~por

serem facllmente perecíveis
Trecho para o item.

(. .) Pelo jurisprudi!ncia dominante no Tribunal
Superior do Trabalho, é devida a indenização por
danos morais quando há abuso do poder, ou seja,
a filmagem não pode ser ostensiva, e o funcionário
deve ter conhecimento dos dispositivos de segurança
instalados.
Tecnologias de controle criam novas situações de dano moral. Internet: <www.tst.ius.br>{com adaptações).

De acordo com o ranking anual e/abalado e divulgado recentemente pelo Fórum Econômico Mundial, o
Brasil saltou de 82. • para 62. o lugar em se tratando de
redução de desigualdade de gêneros. Tanto a Constituiçóo Federal brasileira quanto a legislação infraconstitucional- trabalhista, eleitoral, civil e penal~ contêm
diversos dispositivos de proteçáo à mulher.
Mas será que nosso conjunto de leis tem sido sufi·
ciente para impedir que milhares de mulheres que vêm
conquistando mais espaço no mundo do trabalho
sejam tratados de forma discriminatório, humilhante
e muitas vezes doentia?
Diariamente juízes do trabalho de todo o país julgam processos com pedidos de indenização por dano
moral decorrente de assédio a mulheres. Os~ vão
para as páginas oficiais dos tribunais, muitos ganham
destaque nos jornais de repercussóo nacional. Mas,
segundo os magistrados, esses processos representam
apenas a ponta do iceberg do grande problema trabalhista contempordneo:o assédio.
A mulher e o assédio moral. Internet: <~
tst.jus.br>(com adaptações).
103. {CESPE -Técnico Judiciário- Área Administrativa- TRT 17/2013) No último período do texto,
a expressão "esses processos" retoma, por coesão,
"casos".
{ ) Certo ( ) Errado

102. (CESPE- Técnico Judiciário- Area Administrativa- TRT 17/2013} No trecho "é devida a indenização por danos morais", a correção gramatical do
texto seria mantida caso fosse suprimido o artigo
que define "indenização".
( ) Certo ( ) Errado

Certo -Temos, como sempre exige CESPE, um
caso anafórico: o pronome demonstrativo esses
retoma a ideia citada no período anterior em que o
sujeito é o substantivo plural~- Assim sendo,

Coesão e Coerência - Reescritura de frases
esses processos são os casos que vão para as páginas
oficiais dos tribunais.
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ser suprimida do texto sem prejuízo da correção gramatical.
( ) Certo ( ) Errado

104. (CESPE- Técnico Judiciário- Ârea Administrativa- TRT 17/2013) A expressão "será que" poderia ser suprimida, mantendo-se a correção gramatical do período.
( ) Certo ( } Errado

Certo- Muito cuidado para não cair na pegadinha. A correção gramatical é mantida: movida pelo
empregador condenado na justiça do trabalho. O
sentido é alterado (pois é retirada a dúvida- que for),
mas no item é para avaliar apenas a gramática.

Certo - Vamos, primeiro, relembrar a partícula
de realce para acertar questões futuras de CESPE.
Partícula de realce (ou expletiva): diz-se da palavra ou expressão empregada para produzir ~nfase,
realce. As expressões formadas pelo verbo "ser + que"
são expletivas, como é o caso da usual é que: "Nós
é que o convencemos a ficar". A retirada de tal elemento não prejudica o sentido, mas neste caso a énfase
desaparece: "Nós o convencemos a ficar': As palavras
expfetivas são também conhecidas como "partículas
expletivas", como é o caso de cá, lá, que, etc.: ''Tenho
cá minhas dúvidas", "Sabe-se lá o que ele foi fazer ali~
"Quase que caí da escada': Pronomes oblíquos podem
ser usados como partfcu/as expletivas, como em "Não
me venha com essa lengalenga outra vez~ "Foi-se
embora sem avisar" e "Riu-se demais com a piada''. As
partículas, palavras e expressões expletivas não exercem qualquer função sintática na oração e tém apenas
valor estilístico, expressivo*. {Fonte: http://www.paulohernandes.pro.br/}.
A partir dessa completa explicação, fica evidente
que a expressão "será que" é de realce e que podemos suprimi-la mantendo a correção gramatical e o
sentido, já que seu sentido fica implícito e se trata de
uma frase interrogativa.

Trecho para o item.

(...)O assediador, por sua vez, poderá ser responsabilizado em diferentes esferas: na penal, estará sujeito
à condenação por crimes de injúria e difamação, constrangimento e ameaça (artigos 139, 140, 146 e 147 do
Código Penal); na trabalhista, correrá o risco de ser dispensado por justa causa (artigo 482 da Consolidação
das Leis do Trabalho) e ainda por mau procedimento
e ato lesiVo à honra e à boa fama de qualquer pessoa;
por fim, na esfera cível, poderá sofrer ação regressiva,
movida pelo empregador que for condenado na justiça
do trabalho ao pagamento de indenização por danos
morais, em virtude de atos cometidos pelo empregado.
Internet: <YJWW.tst.jus.br>(com adaptações).
105. (CESPE- Técnico Judiciário- Area Administrativa - TRT 17/2013) A expressão "que for" pode

Trecho para o item.

Há um dispositivo no Código Civil que condiciono

a edição de biografias à autorização do biografado ou
descendentes. As consequências da norma são negativos. Uma delas é a impossibilidade de se registrar
e deixar para a posteridade a vida de personagens
importantes na formação do país, em qualquer ramo
de atividade. Permite-se a interdição de registros de
época, em prejuízo dos historiadores e pesquisadores
do futuro.(.. .)
O Globo, 23/9/2013 (com adaptações).

106. {CESPE- Técnico- MPU/2013) O termo se, em
"se registrar", é utilizado para indicar ref!exividade.
{ ) Certo ( ) Errado

Errado- Opa! Trata-se de pronome apassivador:
impossibilidade de que seja registrada. !tem errado.
·Quando indica ref!exividade?
-Quando a ação se reflete no próprio sujeito que
a pratica. Exemplo: O funcionário feriu-se com um
objeto pontiagudo durante a execução de um
serviço.
~

DICA

1. Considera-se como verbo reflexivo aquele
cujo pronome pessoal oblíquo apenas o acompanha, haja vista que a ação do sujeito ocorre
nele próprio (no sujeito}. Dica: ação voltou para
quem a praticou.
2. Já os verbOs considerados pronominais
como a própria classificação nos indica, são aqueles que, necessariamente, trazem para junto de
si esse pronome. Exemplos: A garota queixou-se
de dor durante- Ele formou-se em MedicinaPodemos afirmar que o uso do pronome oblíquo
se materializa em virtude de uma exigência, digamos
assim, dos próprios pressupostos gramaticais, por isso,
equivale dizer que se trata de um verbo pronominal.

t·•(
I

.
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Texto de Sérgio Sampaio, que constitui a letra
de uma música, para os próximos itens.
Pavio do destino
O bandido e o mocinho

107. (CESPE - Agente de Polícia - DF/2013) O
termo "amarga" corresponde a uma característica
que, no texto, qualifica "quadrilha".
( ) Certo ( ) Errado

São os dois do ;nesmo ninho

Correm nos estjeitos trilhos
Lá no morro dos aflitos

Na Favela do Esqueleto
São filhos do primo pobre

•·

A parcela do silêncio

•·

Evão caminhando juntos

Que encobre todos os gritos
O mocinho e o bandido

Errado- O mocinho amarga. O vocábulo amarga
é verbo e não adjetivo. Não corresponde à característica, mas sim à ação de amargar, de sofrer.
108. (CESPE - Agente de Polícia - DF/2013) 0
antecedente a que se referem os termos "lhes" (v.
17) e "os" (v.21) é recuperado na primeira estrofe do
texto.
( ) Certo ( ) Errado

De revólver de brinquedo

Porque ainda são meninos
Quem viu o pavio aceso do destino?
Com um pouco mais de idade

Ejá não são como antes
Depois que uma autoridade
Inventou-lhes um flagrante

Quanto mais escapa o tempo
Dos falsos educandários

Mais a dor é o documento
Que .2i agride e os separa
Não são mais dois inocentes
Não se falam cara a cara

Quem pode escapar ileso

Do medo e do desatino
Quem viu o pavio aceso do destino?

O tempo é pai de tudo
Esurpresa não tem dia
Pode ser que haja no mundo
Outra maior ironia

O bandido veste a farda
Da suprema segurança
O mocinho agora amarga

Um bando, uma quadrilha
sao os dois da mesma safra
Os dois são da mesma ilha
Dois meninos pelo avesso
Dois perdidos Valentinos
·Quem viu o pavio aceso do destino?

Certo- Na primeira estrofe, são citados os dois
meninos e os pronomes pessoais referem-se a eles.
Substituindo: Depois que uma autoridade I Inventou-lhes um flagrante= inventou um flagrante aos
meninos; a dor é o documento I que 21 agride e os
separa agride os meninos.
Os itens seguintes apresentam propostas de
reescritura de trechos do texto acima. Julgue-os
quanto à correção gramatical e à manutenção do
sentido original do texto.
A prisão, em vez de devolver à liberdade
indivíduos corrigidos, espalha na população
delinquentes perigosos. A prisão não pode deixar
de fabricar delinquentes. Fabrica-os pelo tipo de
existência que faz os detentos levarem: que fiquem
isolados nas celas, ou que lhes seja imposto um
trabalho para o qual não encontrarão utilidade, é
de qualquer maneira não "pensar no homem em
sociedade; é criar uma existência contra a natureza
inútil e perigosa"; queremos que a prisão eduque
os detentos, mas um sistema de educação que se
dirige ao homem pode ter razoavelmente como
objetivo agir contra o desejo da natureza? A prisão
fabrica também delinguentes impondo aos detentos limitações violentas; ela se destina a aplicar as
leis, e a ensinar o respeito por elas; ora, todo o seu
funcionamento se desenrola no sentido do abuso
de poder. A prisão torna possível, ou melhor, favorece a organização de um meio de de!inquentes,
solidários entre si, hierarquizados, prontos para
todas as cumplicidades futuras.
Michel Foucault. Ilegalidade e delinquênda.
In: Michel Foucault. Vigiare punir: nascimento da
prisão. 33.a ed. Petrópolis: Vozes, 1987, p. 221-2
{com adaptações).

109. {CESPE- Agente de Polícia- DF/2013) ''A prisão(... ) fabricar delinquentes": Não é permitido que a
prisão deixe de forjar delinquentes.
( ) Certo ( ) Errado

Errado - A ideia do texto é oposta ao que se
afirma na reescritura absurda (a prisão teria a obrigação de produzir delinquentes).
110. (CESPE- Agente de Polícia- DF/2013) "Fabrica-os pelo(...) inútil e perigosa": Fabrica-os pelo tipo
de existência que impõem aos detentos: que fiquem
isolados nas celas, ou que sejam compelidos a um
trabalho para o qual não encontrarão utilidade, é de
qualquer maneira não "pensar no homem em sociedade; é criar uma existência que vai de encontro à
natureza inútil e perigosa".
( }Certo ( ) Errado

Errado- Voltando ao texto e colocando a oração
na ordem direta (por haver pronome relativo): A prisão impõe (V.T.D.I.) um tipo de existência (0.0.) aos
detentos (0.1.). Note que sem o contexto seria difícil
acertar. Isso é CESPE!
111. (CESPE- Agente de Polícia- DF/2013) "A pri-

são (...) por elas": Ao impor limitações violentas aos
detentos, a prisão cria também delinquentes. Ela é
destinada a aplicação das leis e ao ensino do respeito
por elas.
( ) Certo ( ) Errado

Errado - Inicie a análise pela gramática para
ganhar tempo. Erro de acento indicativo de crase
(regência): Ela é destinada à aplicação das leis. Substituindo o substantivo feminino por um masculino para
facilitar= Ela é destinada ao dever. Resultou em ao,
há crase.

------------------112. (CESPE- Agente de Polícia- DF/2013) "A prisão(...) definquentes perigosos": Conquanto devolva
indivíduos corrigidos à liberdade, a prisão dissemina
de!inquentes perigosos na população.
( ) Certo ( ) Errado

Errado- Pela conjunção, chega-se rapidamente
à resposta: no trecho original, usa-se em vez de que
significa no lugar de e conquanto indica concessão,
ou seja ideias opostas. O sentido é alterado.

~ Dica: em vez de = no lugar de; ao invés de
o contrário de, o inverso. Expressão utilizada
para palavras opostas. Exemplo: O Brasil importa
alimentos, ao invés de exportá-los. (importar e
exportar}.

Em relação às ideias e estruturas linguísticas
do trecho, julgue o item a seguir.
O Tribunal Regional do Trabalho da lO.a Região
(TRT), após autorização da presidenta, efetuou a doação de diversos equipamentos, chamados de "passí·
veis de desfazimento'; a duas entidades: Creche Magia
dos Sonhos e Associação das Deficientes de Brasilio,
consideradas pela administração do tribunal como
legalmente aptas a receber os bens.

A medida é de grande importóncia porque equi·
pamentos considerados obsoletos ou de baixo rendimento para o TRT- como impressoras, teclados e
computadores -podem ser muito úteis para instituições voltadas ao trabalho social, que não teriam como
obtê-los a não ser pela via da doação. (... ) (Internet:
<www.trt10.jus.br>, com adaptações).
113. (CESPE- Técnico Judiciário- Administrativa
- TRT 10/2013} O termo "A medida" consiste em ele-

mento coesivo que retoma as informações do trecho
"consideradas pela administração do tribunal como
legalmente aptas a receber os bens".
( ) Certo { ) Errado

Errado - Pergunta-se: qual foi a medida de
grande importância? A doação de diversos equipamentos, chamados de "passíveis de desfazimento", a
duas entidades. O trecho consideradas pela administração do tribunal como legalmente aptas a receber os
bens refere-se às entidades.

Em relação às ideias e estruturas linguisticas
do trecho, julgue o item a seguir.
Com o objetivo de apresentar boas práticas da
organização judicial e discutir os desafios e pers·
pectivas do Poder Judiciário no atual cenário de
mudanças tecnológicas e organizacionais, acontecerá o seminário Atualidade e Futuro da Admi·
nistração da Justiça, nos dias 11 e 12 de março
de 2013, em Porto Alegre. O evento será organizado
pelo Tribunal Regional Federal da 4.a Região (TRF4)
e pelo Instituto Brasileiro de Administração do Sistema Judiciário. (Internet: <www.trt10jus.br>, com
adaptações}.
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114. (CESPE - Técnico Judiciário - Administrativa- TRT 10/2013) A expressão "O evento" retoma

o antecedente "seminário Atualidade e Futuro da
Administração da Justiça".
( ) Certo ( ) Errado

Certo - Basta fazer a substituição: acontecerá
o seminãrio Atualidade e Futuro da Administração
da Justiça, nos dias 11 e 12 de março de 2013, em
Porto Alegre. O seminário Atualidade e Futuro da
Administração da Justiça será organizado pelo Tribunal Regional Federal da 4.a Região (TRF4) e pelo
Instituto Brasileiro de Administração do Sistema
Judiciário.

Em relação às ideias e estruturas linguísticas
do trecho, julgue o item a seguir.
A primeiro ideia de criação de uma jurisdição tra-

balhista surgiu com a Lei no 1.637/1907, que previa em
seu artigo 8" os conselhos permanentes de conciliação e arbitragem. Posteriormente, a Lei n" 1.869/1922
criou em São Paulo os tribunais rurais - os primeiros tribunais trabalhistas do país. Já existia o Patronato Agrícola, ligado à Secretaria de Agricultura, o
qual se ocupava de tais questões. À época, entendeu o
governo estadual de São Paulo que o modelo de solução entre trabalhadores e proprietários rurais era inadequado.
Também em 1922 foram instituídas no Brasil as
convenções coletivas de trabalho como forma de composição de interesses entre trabalhadores e empregadores, reflexo da forte influência italiana entre nós,
estimulada pela grande imigração de europeus - daí
derivando a necessidade de um órgão com competência para conhecer e dirimir eventuais conflitos decorrentes dessa prática coletiva. Com isso, surgiram então
as comissões mistas de concíliação, cuja função era
conciliar os dissídios coletivos, e, no mesmo momento,
criaram·se as juntas de conciliação e julgamento, que
conciliavam ejulgavam os dissídios individuais do trabalho.(... ) (Internet: <www.trt10.jus.br>, com adaptações).
115. (CESPE- Técnico Judiciário- Administrativa
- TRT 10/2013) A expressão "dessa prática coletiva"

Considerando as ideias e aspectoslinguísticos
do trecho, julgue o item a seguir.
O respeito às diferentes manifestações culturais
é fundamental, ainda mais em um país como o Brasil,

que apresenta tradições e costumes muito variados
em todo o seu território. Essa diversidade é valorizada
e preservada por ações da Secretaria da Identidade e
da Diversidade Cultural (SI O), criada em 2003 e ligada
ao Ministério da Cultura.(... ) Identidade e diversidade.
Internet:
<www.brasil.gov.br/sobre/cultural>(com
adaptações)
116. (CESPE- Investigador de Polícia- BA/2013)
Mantêm~se as informações originais e a correção gramatical do trecho caso seja assim reescrito: Em 2003,
ligada ao Ministério da Cultura, com a finalidade de
preservar e de valorizar as diferentes manifestações
culturais, principalmente no Brasil, que têm tradições e costumes diversos, foi criada a Secretaria da
Identidade e da Diversidade Cultura! (SID).

{ ) Certo ( ) Errado

Certo -Todas as informações foram mantidas,
embora na ordem inversa.

Considerando as ideias e aspectoslinguísticos
do trecho, julgue o item a seguir.

(.. .) A participação de toda a sociedade civil na
discussão de qualquer política cultural se dá em reuniões da SID com grupos de trabalho e em seminários, oficinas e fóruns, nos quais são apresentadas as
demandas da população. Com base nesses encontros
é que podem ser planejadas e desenvolvidas ações
que permitam o acesso dos cidadãos à cultura e a promoção de suas manifestações, independentemente de
cor, sexo, idade, etnia e orientação sexual. Identidade
e diversidade. Internet <www.brasil.gov.br/sobre/cultural> (com adaptações).
117. (CESPE- Investigador de Polícia- BA/2013)
A retirada da expressão de realce "é que" e a colocação de vírgula após o segmento "Com base nesses
encontros" não acarretariam prejuízo gramatical ao
período.
( ) Certo ( ) Errado

refere-se ao antecedente "imigração de europeus".
( ) Certo { ) Errado

Certo- Gabarito foi alterado (era errado e passou para certo). Justificativa da banca: Ao contrário do
Errado - O pronome demonstrativo anafórico
essa retoma as convenções coletivas de trabalho.

dito no item, a retirada da expressão "é que" não acarreta prejuízo gramatical ao perlodo. Logo, o item deve·

Coesão e Coerência- Reescritura de frases
ser considerado incorreto, motivo pelo qual se opta pela
alteração de gabarito.

Trecho para o próximo item.

O papel da cultura na humanização do tratamento psiquiátrico no Brasil é dis,~utido em seminários da S/0. Além disso, iniciativas hrtísticas inovadoras nesse segmento sáo premiadas com recursos do
Edital Loucos pela Diversidade. Tais ações contribuem para a inclusão e socializam o direito à criação e à produçOo cultural. (A participação de toda a
sociedade civil na discussão de qualquer política cultural se dá em reuniões da S/0 com Identidade- e diversidade. Internet: www.brasil.gov.br/sobre/cultura/
(com adaptações).
118. (CESPE -Investigador de Polícia- BAI2013)
A expressão ~Tais ações" está empregada em referên-

cia à discussão acerca do pape! da cultura na humanização do tratamento psiquiátrico e à premiação a
iniciativas artísticas inovadoras nesse segmento.
( ) Certo ( ) Errado

Certo - O papel da cultura na humanização
do tratamento psiquiátrico no Brasil é discutido
em seminários da SJO. Além disso, iniciativas artísticas inovadoras nesse segmento são premiadas com
recursos do Edital Loucos pela Diversidade. Isso e
tais retomam a discussão.

Trecho para o próximo item.
Opapel da cultura na humanização do tratamento
psiquiótríco no Brasil é discutido em seminórios da 510.
Além disso, iniciativas artísticas inovadoras~ segmento são premiadas com recursos do Edital Loucos
pela Diversidade. Tais ações contribuem para a inclusão e socializam o direito à criação e à produção cultural. (Identidade e diversidade. Internet: www.brasil.gov.
br/sobre!cuftura/, adaptado.
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Atenção! A respeito da organização
das estruturas lingufsticas e das ideias
do texto, julgue os itens a seguir.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ê o melhor
exemplo de que a reforma do Poder Judiciário não
está estagnada. Dez anos atrás, época em que ainda
se discutia a criação do conselho, ao qual cabia o epíteto ,.órgão de controle externo do Judiciário~ a existência de um órgão nesses moldes, poro controlar a
atuação do Poder Judiciário, gerava polêmica.

Atualmente, o CNJ não só se tornou realidade,
como ainda é citado em outro contexto. O órgão goza
hoje de alto conceito como ferramenta de planeja·
menta. É verdade que subsistem controvérsias acerca
dos limites de sua atuação, mas elas permanecem em
segundo plano diante de medidas moralizadoras por
ele determinadas, como o combate ao nepotismo e
aos supersalários, além da aplicação de penalidades
aos magistrados.
Antes, os quase cem tribunais do país funcionavam sem nenhuma coordenação, e pouco ~ às vezes,
nada ~ se sabia sobre eles. Não havia certeza sequer
a respeito do total de 19 processos, juízes e recursos. A
partir da elaboração de relatórios como o Justiça em
NUmeras, o CNJ pôde, por exemplo, criar metas para
desatar os nós da justiça brasileira. Uma delas, de 2009,
previa o julgamento de todos os processos distribuídos
antes de 2006. Identificaram-se quase 4,5 milhões de
casos; 90% deles jó foram julgados. (Folha de 5. Paulo,
Editorial, 714/2013, com adaptações).

120. {CESPE~ Técnico-Administração-MPUI2013)
No segundo parágrafo, o segmento "O órgão" retoma,
por coesão, o termo antecedente "CNJ".
( ) Certo ( ) Errado

Certo - Releia o período anterior e substitua:
Atualmente, o CNJ não só se tornou realidade,
como ainda é citado em outro contexto. O CNJ goza
hoje de alto conceito como ferramenta de planejamento.

I.1•••

'
119. (CESPE- Investigador de Policia- BAI2013}
O termo "nesse~, em "iniciativas artísticas inovadoras
nesse seg~ento", refere-se à Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural.
( } Certo ( ) Errado

121. {CESPE - Técnico - Administração - MPUI
2013) Subentende-se das informações do texto que
a palavra "Antes~ remete a período recente, quando
o CNJ, já criado, ainda não gozava do prestígio que
tem hoje.
(· ) Certo ( ) Errado

Errado- Refere ao segmento gerado pela utilização da cultura na humanização do tratamento psiquiátrico no Brasil.

Errado - A palavra antes (advérbio temporal)
remete-se ao período anterior à criação do CNJ.
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Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
A pobreza é um dos fatores mais comumente
responsáveis pelo baixo nívd de desenvolvimento
humano e pela origem de um11 série de mazelas, algumas das quais proibidas por /e} ou consideradas crimes.
Eo caso do aabalho infantil. Achaga encontra terreno
fértil nas sociedades subdesenvolvidas, mas também
viceja onde o capitalismo, em seu ambiente mais selvagem, obriga crianças e adolescentes a participarem
do processo de produção. (. .. ) (Jornal do Brasil, Editorial, 1,77/2010, com adaptações)

122. (CESPE - Técnico - Área Administrativa MPU/2010) A palavra "chaga", empregada com o
sentido de ferida social, refere-se, na estrutura sin-

tática do parágrafo, a "pobreza".
( ) Certo ( ) Errado

Errado- A chaga é o trabalho infantil.

Nos itens a seguir, são apresentados trechos
adaptados de jornal de grande circulação. Julgue-os
quanto à correção gramatical.
123. (CESPE - Técnico - Área Administrativa MPU/2010) A legislaçao brasileira proíbe que meno-

res de catorze anos trabalhem, mas, segundo dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), havia, em 2008, um total de 993 mil crianças entre cinco e treze anos nessa situação. Em uma
faixa etária mais ampla, até dezessete anos, quando
se espera que os jovens ainda estejam estudando,
foram contabilizados, ao todo, 4,5 milhões de crianças e adolescentes no exercício de algum tipo de
trabalho.
( ) Certo ( ) Errado

Certo - Cuidado com a pontuação, pois pode
gerar dúvidas. Leia o que está em negrito, pois retiramos as intercalações:

A legislação brasileira profbe que menores
de catorze anos trabalhem, mas, segundo dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), havia, em 2008, um total de 993 mil crianças entre cinco e treze anos nessa situação. Em
uma faixa etária mais ampla, até dezessete anos,
quando se espera que os jovens ainda estejam estudando, foram contabilizados, ao todo, 4,5 milhões

de crianças e adolescentes no exercício de algum
tipo de trabalho.

124. (CESPE - Técnico - Área Administrativa MPU/2010) Visto apenas pelo ângulo econômico, o

problema da exploração da mão de obra infantil, é
ao mesmo tempo reflexo e impecílio para o desenvolvimento. Quando crianças e adolescentes deixam
de estudar para entrar precocemente no mercado
de trabalho, trocam um futuro mais promissor pelo
gctnho imediato. ERRADA
( ) Certo ( ) Errado

Errado- Há três erros e isso facilita muito:
Vírgula depois de infantil: separação do sujeito e do
verbo;
A expressão "ao mesmo tempou deve estar entre

vírgulas;
~mpeci!l!o: obstáculo, estorvo.

(Não há necessidade de pluralizar o verbo da oração que indica
finalidade).
125. (CESPE - Técnico - Área Administrativa MPU/2010) Vista como uma questão social, a explo-

ração do trabalho infantil subtrai do ser humano uma
das fases mais importantes para o seu crescimento:
época de descobertas, de acúmulo de conhecimento e
de preparo para a vida adulta. Um crime irremediável.
( ) Certo ( ) Errado

Certo - A primeira vírgula indica inversão.
Ordem direta; a exploração (... ) é vista como uma
questão social. Os dois pontos explicam o substantivo crescimento.
126. (CESPE - Técnico - Área Administrativa MPU/2010) Graças à políticas públicas realizadas

nos últimos anos, como o Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil (PETI), do governo federal, as
taxas de crianças e adolescentes que trabalham no
país vem registrando quedas acentuadas. Mesmo
assim, o problema ainda preocupa, pela sua extensão. ERRADA
( ) Certo ( ) Errado

Errado- Há dois erros:

Graças a políticas"" não se usa o acento indicativo
de crase se há singular+ plural (a políticas) por se
tratar de uma preposição apenas e não de contração de preposição+ artigo, pois acarretaria em:
às políticas. Substitua: graças aos políticos.

Coesão e Coerência- Reescritura de frases
.,_Dica:
singular+ singular= crase. Graças à po!itica =ao
político.
plural + plural =crase. Graças às políticas =aos
políticos.
singular+ plural= sem crase. Graças a políticas=
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nacional: o fato de muitos impostos que pesam sobre
a economia serem invisíveis ao contribuinte.

128. {UNB/CESPE- TRT 21" Região- Técnico Judiciário- Área Administrativa /201 O) O trecho "jogar
luz sobre" poderia ser substituído por esclarecer,
sem prejufzo de sentido para o texto.

~políticos.

( ) Certo ( ) Errado

Só usaremos crase se, ao substituirmos a palavra
feminina por uma masculina, resultar em ao.
As taxas vêm = o verbo deve concordar com o
sujeito.
Erro de pontuação. Sugestão: Graças a políticas
públicas realizadas nos últimos anos - como o
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETl), do governo fed::>ra!-, as taxas de crianças
e adolescentes que trabalham no país vem registrando quedas acentuadas.
127. {UNB/CESPE - TRT 2P Região - Técnico
Judiciário- Área Administrativa /2010) Julgue o
item que se segue, relativo a aspectos gramaticais e
semãnticos do trecho. "Logo descobrimos que a tecnologia, na verdade, nos trazia uma carga maior de atribuições e, em lugar das 8 horas, passamos a trabalhar
muito mais. Mas não foi só". A expressão "em lugar"

poderia ser substituída por em ve2, sem prejuízo
para o sentido e a clareza do texto.
{ ) Certo ( ) Errado

Certo:
O Not'a da autora: Atente-se à diferença entre
em vez de e ao invés de.
Em vez de= em lugar de;
Ao invés de= lado oposto, inverso.
Parecem semelhantes demais, não é? Vamos
melhorar: só se usa ao invés de se houver termos
opostos, antônimos. Vejamos exemplos.
A professora ao invés de aumentar a nota do
aluno, diminuiu= aumentar e diminuir.
Ele assistiu à novela em vez de filme = não são
termos opostos.
Através da explicação acima, fica claro que a
substituição pode ser feita.

Errado - A expressão "jogar luz sobre" foi uti~
lizada para dar ênfase à "grave deficiência do complexo sistema tributário nacional" e não para esclarecer.

Atenção! As questões posteriores
referem-se ao texto abaixo.
Como nasce uma história (fragmento)

Quando cheguei ao edifício, tomei o elevador que serve
do primeiro ao décimo quarto andar. Era pelo
menos o que dizia a tabuleta na alto da porta.
Sétimo- pedi.
A porta se fechou e começamos a subir. Minha atenção se fixou num avi5o que dizia:
É expressamente proibido os funcionários, no ato da
subida, utifizarem os elevadores para descerem.
Desde o meu tempo de ginásio sei que se trata de problema complicado, este do infinito pessoal. Prevaleciam então duas regras mestras que deveriam
ser rigorosamente obedecidas. Uma afirmava que
o sujeito, sendo o mesmo, impedia que o verbo se
flexionasse. Da outra infelizmente já não me !em~
brava.
Mas não foi o emprego pouco castiço do infinito
pessoal que me intrigou no tal aviso: foi estar ele concebido de maneira chocante aos delicados ouvidos de
um escritor que se preza. Qualquer um, não sendo irremediavelmente burro, entenderia o que se pretende
dizer neste aviso. Pois um tiíolo de burrice me baixou
na compreensão, fazendo com que eu ficasse revirando a frase na cabeça: descerem, no ato da subida?
Que quer dizer isto? E buscava uma formo simples e
correta de formular a proibição:
É proibido subir para depois descer.

Éproibido subir no elevador com intenção de des-

Atenção! Julgue o item que se segue, relativo a
aspectos gramaticais e semânticos do trecho.
Nesse sentido, o livro propõe-se a jogar luz sobre
grave deficiência do complexo sistema tributário

cer.
Éproibido ficar no elevador com intenção de descer, quando ele estiver subindo.

Se quiser descer, não tome o elevÕ.dor que esteja
subindo.
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Mais simples ainda:

Se quiser descer, só tome o elevador que estiver
descendo.
De tar;ta simplicidade, atingi a síntese perfeita do
que Nelson Rodrigues chamava de óbvio ululante, ou
seja. a enunciação de algo que não quer dizer absolu-

tamente nada:

Trechos para as questões a seguir:

Se quiser descer, não suba.

Texto 1:

(Fernando Sabino. A volta por cima. Rio de
Janeiro: Record, 7995, p. 137-140, com adaptações).
129. {CESPE - Técnico do Seguro Social - INSS/

2008) O trecho do quarto parágrafo pode ser reescrito, com correção gramatical, da seguinte maneira:
É expressamente proibido a utilização dos eleva-

dores que tiverem subindo pelos funcionários que
desejarem descer.

( ) Certo ( ) Errado

Errado.
O Nota da autora: Questão de coesão e concor-

dância.
Opções de correção: t proibida a utilização dos
elevadores. É proibido utilização dos elevadores.

f!- Dica - O artigo manda na concordância, caso
haja verbo.~ A entrada é proibida. Entrada é proibido.
Sem verbo: Proibido (ou proibida) utilização dos
elevadores.

------

tem estrutura fixa, predomínio da linguagem coloquial,
dialogismo com o leitor, que conferem ao texto um tom
de conversa Intima. (Fonte: http://www.webartigos.
com/artigos/cronica-reflexiva-de-rubem-braga/3063/
Atenção! As questões referem-se aos textos abaixo.

-------

130. (CESPE - Técnico do Seguro Social - INSS/
2008) O gênero textual apresentado permite o
emprego da linguagem coloquial, como ocorre, por
exemplo, em "Qualquer um, não sendo irremediavelmente burro" e "um tijolo de burrice" (sexto parágrafo).

( ) Certo ( ) Errado

Certo- Permite linguagem coloquial por se tratar de uma crônica (características dtadasabaixo). Tal
linguagem é utilizada em textos de jornais, revistas e
em alguns textos literários.

Crônica é o único gênero literário produzido essencialmente para serveiculado na imprensa, seja nas páginas de uma revista, seja nas de um jornal. Quer dizer,
ela é feita com uma finalidade utilitária e pré-determinada: agradar aos leitores dentro de um espaço sempre
igual e com a mesma localização, criando-se assim, no
transcurso dos dias ou das semanas, uma familiaridade
entre o escritor e aqueles que o leem. (. .. )A crônica não

Envelhecimento, pobreza e proteção social na
América Latina

O processo de envelhecimento popu/acíonal, no
seu primeiro estágio, resulta em um aumento, pelo
menos relativo, da oferta da força de trabalho. Nas etapas po~teriores, a proporção desse grupo no total da
população diminui e, eventualmente, diminuirá em termos absolutos, como é a situação atual do Japão e de
vários países europeus. Por outro lado, o segmento com
idade avançada passa a ser o que mais cres...ce. Esse crescimento acentuado do segmento que demanda maio·
res recursos monetários e cuidados humanos, afetivos e
psicológicos, em face da redução do contingente populacional em idade ativa, fez com que o envelhecimento
populacional entrasse na agenda das políticas públicas
pelo lado negativo, ou seja, ele é visto como "um problema': (Camarano eM. T. Pasinato. Texto para discussão. Brasília: IPEA,2007.

Texto 11:
Os impactos sociais da velhice

Idade Ativa - No caso da previdência, os idosos
são o grande problema?
Ana Amélia Camarano- Eu acho que esse é outro
engano. Claro que você tem mais gente idosa e gente
vivendo mais. Agora, o que acontece é que o nossa
modelo de previdência é o mesmo da Europa Ocidenta~
dos EUA, modelos desenhados no pós-guerra, quando
havia emprego, as pessoas se aposentavam e fica~
vam pouco tempo aposentadas porque morriam logo.
Então, esse modelo está falido. Esse cenário mudou. Nós
não estamos mais no mundo do trabalho estável, não
temos mais o plena emprego e as relações de trabalho
hoje passam pela flexibilização. E a tão falada flexibílízação significa informatização. A nossa política social é
toda ligada ao trabalho. A Constituição de 1988 mudou
um pouco, mas até então só tinha direito ao benefício
da previdência quem trabalhava. Era uma cidadania
ligada ao trabalho e, nào, ao beneficio do trabalhador. E
isso não é mais possível. Nós estamos caminhando para
um mundo sem trabalho. (Internet www.techway.com.
br, com adaptações).
131. {CESPE - Técnico do Seguro Social - INSS/

2008} Como os textos tratam da mesma temática,

Coesão e Coerência- Reescritura de frases
a resposta de Ana Amélia Camarano, no texto li,
poderia dar continuidade ao texto I, sem prejuízo da
estrutura textual e respeitando-se a linguagem utilizada, desde que a oração "Eu acho que esse é outro
engano" (início do texto lt) fosse substituída por Essa
percepção, entretanto, revela-se equivocada.
( ) Certo ( ) Errado

Errado- Embora os dois textos tratem do e-nvelhecimento populacional, a junção seria descabida
porque o texto I termina com: fez com que o envelhecimento populacional entrasse na agenda das políticas
públicas pelo lado negativo, ou seja, ele é visto como
"um problema" e o texto 11 inicia com a resposta do
seguinte questionamento: No caso da previdência,
os idosos são o grande problema?. Ocorre alteração do

assunto, além de o texto ll estar no discurso direto.
132. {CESPE - Técnico do Seguro Social - INSS/
2008) De acordo com o desenvolvimento e a organização das ideias do texto I, depreende-se que "segmento que demanda maiores recursos monetários e
cuidados humanos, afetivos e psicológicos" e "segmento com idade avançada" referem-se ao mesmo
conjunto de indivíduos.
{ ) Certo ( ) Errado

Certo -Os dois segmentos referem-se ao conjunto de pessoas que envelhecem (proces.s9 de
envelhecimento populacional).

1.3. CESGRANRIO
133. {Cesgranrio- Escriturário- BB/2013) Nos tre~
chos abaixo, a expressão destacada pode ser substituída pela que vem ao lado, sem alteração do sentido
e de acordo com a norma~padrão em
(A) uHoje é dia de mais um sorteio da Mega-Sena.ndemais
(B) "pois, das cem, eu fiz onze até agora. Falta muito
ainda."- muitas
-(C)

"livros listando as cem coisas"~ listados

(0) "serei obrigada mesmo a cumprir todas essas
metas antes?»~ obrigado
(E) uassistindo a um DVD promocional que também
mostra" -o qual

2) Faz-se pergunta ao verbo posposto ao relativo:
o que mostra? Um OVO promocional mostra
(ordem direta).
3) Se o relativo que retoma o sujeito masculino e
singular, pode, tranquilamente, ser ~ubstituído
por o qual.
Você, caro leitor, está se perguntando: Precisava
disso tudo? Respondo: não. Apenas. quis fazer um
pequeno agrado.
Síntese: se retoma um substantivo masculino
singular, pode ser substituir.
Alternativa "a" - A preposição de foi exigida
pelo substantivo dia: dia de algo; mais é advérbio de
intensidade. Não podemos substituir por demais, por
significar em demasia ou excesso.
Alternativa "b" - Muito é advérbio de intensidade e invariável (não admite plural, nem feminino);
muitas é pronome indefinido.
Alternativa "c"- Livros listando =- livros listam;
em livros listados, o sentido é alterado para sentido
passivo. Cuidado, não citei voz, apenas sentido. *Não
confunda.
Alternativa "d" - Obrigada refere-se à pessoa do sexo feminino; obrigado, ao sexo masculino.
Altera a informação.
134. (Cesgranrio - Escriturário - 88/2013) No
fragmento "fazer um safá ri, frequentar uma praia de
nudismo, comer algo exótico (um baiacu venenoso,
por exemplo), visitar um vulcão ativou são palavras
de classes gramaticais diferentes
(A) "praia" e uativo"
{B) "venenoso" e "exótico"
{C) "baiacun e "nudismo"
(O) "ativo" e "exótico''
(E) "safári" e "vulcão''

Alternativa correta: letra "e"

"

•

•

Alternativa correta: letra "a"
O Nota da autora: Questão de classes gramati~
cais- substantivo e adjetivo.
praia: substantivo (nomeia); ativo: adjetivo, pois
qualifica o substantivo vulcão.
Alternativa "b"- Adjetivos qualificam.
Alternativa "c"- Substantivos nomeiam.

1) O pronome relativo retoma um OVO promocional.

•'

"

Altern~tiva

"d"- Adjetivos qualificam.

Alternativa "e"- Substantivos nomeiam.
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Atenção! A questão refere-se ao trecho abaixo;

(C) Nenhuma farmácia aberta ""Farmácia nenhuma
aberta.

Procura-se uma casa
(. .. ) Estou de mudança. Mais uma vez, na minha
vida, estou de mudança. A perspectiva da mudança
causa em mim sentimentos indefinidos, uma mistura
de medo, euforia, excitação, cora9em. Hj1 o sentimento
de perda, claro, vou perder a minha vista para as ilhas,
para as chuvas que vem do infinito, para a imensidão

oceânica, vou perder o meu jornaleiro, o Dinho, vou
perder os meus porteiros a quem tanto me afeiçoei, o
seu Jonas, que lava meu corro, o seu Expedito, o Pará,
a escadaria que dá nas figueiras seculares, o barulho

..

do vento, a serena ordem çla minha biblioteca, o Corcovado, e tudo o que construi pro sempre agora naufraga
no irremissíve/. Mos assim é a vida.(. .. ) (MIRANDA, Ana.
O Dia-Rio, 14ago. 1999.

!

,

135. {Cesgranrio- Técnico Previdenciário -INSS/
2005) ':4 perspectiva da mudança causa em mim sentimentos indefinidos". A palavra que, conforme o sentido do texto, NÃO equivale à destacada no trecho
acima é:
(A)

decisão.

(8)

esperança.

(C) expectativa.
(0) possibilidade.
(E) probabilidade.

Alternativa "a": correta - Perspectiva é esperança (b), expectativa (c), possibilidade (d) e probabilidade (e), mas não decisão:
1) Ação ou resultado de decidir
2) Resolução que se toma a respeito de alguma
coisa; DELIBERAÇÃO.
3) Julgamento, sentença, veredicto.
4) Capacidade de decidir com firmeza; DETERMINAÇÃO; CORAGEM."
*Fonte: Dicionário Digital Aulete.

1.4. VUNESP
136. {Vunesp-' Investigador de Polícia- SP/2013)
Assinale a alternativa em que a reescrita altera o sentido.

(D) Duas horas da manhã = Naquela madrugada, o
relógio marcava duas horas da manhã.
(E) Alguma farmácia haveria de plantão .. ""Farmácia alguma estaria de plantão ..

Alternativa "e": correta - Alguma farmácia:
afirmação; farmácia alguma: negação.
Alternativa "a" - Examinar e olhar são sinônimos.
Alternativa "b"- Calçada larga e amplitude da
calçada são sinônimos.
Alternativa "c"- Nenhuma farmácia e farmácia
nenhuma"" negação.
Alternativa "d"- O horário é mantido.
137. (Vunesp- Investigador de Polícia- SP/2013)
Assinale a alternativa em que o trecho, reescrito com
base nas informações textuais, está de acordo com a
norma-padrão da língua portuguesa.
(A) Já tinha dado duas horas da manhã e, às sete, eu
devia estar no aeroporto. Lembrei-me, então,
de que estava sem creme dental, pois, na pressa
daquela manhã, ao sair do hotel, tinha deixado-o
no banheiro.
{8) Já era duas horas da manhã e, às sete, eu devia
estar no aeroporto. Me lembrei, então, de
que estava sem creme dental, pois, na pressa
daquela manhã, ao sair do hotel, o tinha deixado
no banheiro.
(C) Já era duas horas da manhã e, às sete, eu devia
estar no aeroporto. Lembrei, então, de que
estava sem creme dental, pois, na pressa daquela
manhã, ao sair do hotel, tinha lhe deixado no
banheiro.
(0) Já eram duas horas da manhã e, às sete, eu devia
estar no aeroporto. Lembrei, então, que estava
sem creme dental, pois, na pressa daquela manhã,
ao sair do hotel, tinha-o deixado no banheiro.
{E) Já tinham dado duas horas da manhã e, às sete,
eu devia estar no aeroporto. Me lembrei, então,
que estava sem creme dental, pois, na pressa
daquela manhã, ao sair do hotel, tinha-o deixado
no banheiro.

(A) Examinei a rua-== Olhei atentamente a rua.
(B) ... o caminhar tranquilo, muito suave, na calçada
larga. "" o caminhar tranquilo, muito suave, na
amplitude da calçada.

Alternativa "d": correta
Eram duas horas. Eliminadas a, b, c e e (tinham
dado: linguagem coloquial)

·,r.

f
~-·<<·. . .

I
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meio~dia,
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resulta em:

ao meio-dia. Se há ao, há crase.

Então, na pressa daquela manhã e ao sair do
hotel: intercalação.

Para responder à próxima questão, considere
a seguinte passagem: Já o Código Civil, em seu
artigo 20, faz com que não apenas o protagonista
tenha amparo na lei para se insurgir contra um livro
e exigir sua retirada do mercado, como estende essa

Alternativa "c": correta - A reescrita altera o
sentido: (... ) pode ser iniciado- exprime a ideia de
que há possibilidade de ser iniciado de imediato.
Deve ser iniciado - muda o sentido"" o auxiliar
deve exprime necessidade ou obrigação: o mesmo
que- tem de ser iniciado.

(A) O Código Civil, inclusive, em seu artigo 20 ..

Alternativa "a"- Tanto a locução comparativa
demonstrativa {como esse) quanto o (semelhante)
-recaindo o adjetivo substantivo programa- tem a
mesma equivalência de valor demonstrativo expressando a identidade do substantivo programa. Observação: o adjetivo semelhante tem valor demonstrativo quando denota identidade ou se refere a seres
e ideiasjá expressas anteriormente; vale por esse, (a),
aquele (a) isso, aquilo. (Evanildo Bechara).

(B) Nos tempos de hoje, o Código Civil em seu
artigo 20..

Alternativa "b" - Não altera: passa-se da voz
passiva analítica para a sintética.

(C) O Código Civil, por sua vez, em seu artigo 20

Alternativa "d"- Não obstante- locução conjuntiva cujo significado se refere a uma situação de
oposição a uma outra ideia apresentada, mas que
não impede sua realização: tem valor adversativo ou
concessivo- mas, embora, apesar de que, contudo,
etc.

possibilidade a coadjuvantes de quarta grandeza ou
a seus herdeiros.

138. (Vunesp -Investigador de Polícia- SP/2013)
Mantendo o sentido, o início do trecho está corretamente reescrito em:

(Dl Neste momento,
artigo 20 ..

o Código Civil,

em

seu

(E) O Código Civil, no entanto, em seu artigo 20 ...

Alternativa "c": correta -Já o Código Civil"" Por
sua vez, o Código Civil.

Alternativa "a"- Não cabe inclusive.
Alternativa "b"- Não possui ideia de tempo.

Alternativa "e" - Troca-se o ponto colocado
logo após quantidade pela conjunção coordenada
conclusiva por conseguinte: ... por falta de recursos
humanos em quantidade, por conseguinte, a solução é ..

Alternativa "d"- Não possui ideia de tempo.
Altern~tiva

"e"- Não indica adversidade.

1.5. UFF
139. {UFF-Inspetor de Polícia- RJ/2012) A sugestão de reescrita que altera fundame11talmente o sentido de: "Um programa como esse pode ser iniciado
de imediato, mas demora a ser implementado em
todo o país, sobretudo por falta de recursos humanos em quantidade. A solução é executá-lo por cidades" encontra-se em:
(A) reescrever "Um programa como esse" como
"Semelhante programa".
(B) simplificar a forma verbal composta ~ser iniciado", escrevendo em seu lugar "iniciar-se".
(C) substituir a forma verbal auxiliar "pode" por
"deve".

140. (UFF - Inspetor de Polícia - RJ/2012) Preserva-se o sentido de: "A Educação é um processo
de acúmulo de conhecimento, não de consumo de
aulas" com a seguinte redação:
(A) A Educação é antes um processo de acúmulo de
conhecimento que de consumo de aulas.
(B) A Educação não é um processo de acúmulo de
conhecimento, senão de consumo de aulas.
(C) A Educação é, não só um processo de consumo
de aulas, senão de acúmulo de conhecimento.
{O) A Educação é, não um processo de consumo de
aulas, senão de acúmulo de conhecimento.
(E) A Educação é um processo de acúmulo de conhecimento, tanto quanto de consumo de aulas.

(D) coordenar as orações do 1° período com o uso
de "não obstante", em vez da conjunção "mas".

Alternativa "d": correta- A inversão na colocação das palavras do trecho não prejudica o sentido
original.

(E) unir os dois períodos num período único, usando
para tanto a conjunção "por conseguinte".

Alternativa "a" - Construção caótica: foge da
linguagem formal do texto.
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Alternativa "b" - Redação de sentido totalmente contrário ao sentido original.
Alternativa "c"- Redação incoerente.
Alternativa "e"- Redação com afirmativa errônea.

Texto para a próxima questão.
Texto 2:

... )

(

Pode causar estranheza, mos quem hoje circula
pelas ruas estreitas das velhas cidades medievais ou
pelos caminhos íngremes e sinuosos das ilhas gregos,
desfrutando da sua beleza singular, talvez não imagine
que aquelas ruas e construções, em tempos remotos, já
foram habitat das camadas pobres daquelas regiões. A
transformação desses locais em ambientes acolhedores
se deve, indiscutivelmente, à preocupação dos povos
europeus em respeitar a espacialidade original das suas
cidades e, concomitantemente, oferecer melhores condições de vida para os seus moradores. Portanto, não
parece impossível antever um futuro semelhante para
as favelas cariocas.
A resposta positiva que a sociedade vem dando às
formos de integração social com as favelas pacificadas
indica que essa possibilidade pode ser perfeitamente
viabilizada. Jó se percebe um grande contingente de
pessoas frequentando regularmente as favelas, participando de eventos e interagindo com a população local
sem as preocupações de outras épocas. Para que esses
territórios sejam urbanizados e integrados definitivamente ao contexto urbano da cidade oficial basta que
se tenha vontade política. (... )
Apesar da impressão que se tem de que o progresso jamais passou por perto dessas comunidades,
é surpreendente verificar a existência de soluções cria·
tivas na produção do espaço construído. O exame des·
sas preexistências revela uma variedade extraordinária de manifestações técnicas e culturais transmitidas,
de geração em geração, através de um rito de passagem que valoriza o conhecimento e o utiliza como
instrumento de sobrevivência diante da carência de
recursos materiais. (... )

t preciso entender que os moradores dessas comunidades possuem histórias de vida e que, nesse percurso,
fizeram investimentos materiais e imateriais que não
podem ser desconsiderados. Nas favelas e nos loteamentos irregulares a cultura se manifesto através da
moradia individual e da organização social nos espaços
públicos. Portanto, a vivência dessas pessoas, incorporada aos projetos de urbanização e de melhorias habitacionais, é o melhor caminho para a adequação espacial dessas comunidades e, consequentemente, para a

sua integração ao tecido urbano da cidade. Ignorar o
fato de que a favela faz parte da cultura carioca há mais
de um século é negar a sua preexistência e, também, o
seu modo espontâneo de habitar. Portanto, não há
como justificar o emprego de soluções universais para
resolver problemas particulares e de caráter específico.
(... ) (JANOT, Luiz Fernando. O Globo: 28/01/2012.)

141. (UFF -Inspetor de Polícia- RJ/2012) Todos os
adjetivos em destaque estão empregados no texto
para fazer a avaliação ou valoração pessoal de um
fato, EXCETO o que se lê em:
(A) "sua beleza SINGULAR".
(B) "formas de integração SOCIAL com as favelas

pacificadas".
(C) "GRANDE contingente de pessoas".
(0) "variedade EXTRAORDINÁRIA de manifesta-

ções".
(E} "o MELHOR caminho para a adequação espacial
dessas comunidades".

Alternativa "b": correta - O advérbio social
está empregado no sentido coletivo, pertencente a
todos, público.
Alternativa "a"- Está valorizando a beleza das
velhas cidades medievais ou das ilhas gregas como
beleza única, sem par.
Alternativa "c"- está avaliando o contingente
de pessoas hoje frequentando as favelas.
Alternativa "d"- valoriza a variedade excepcional das manifestações técnicas e culturais e a capacidade de utl!lzar o conhecimento recebido de gerações anteriores como instrumento de sobrevivência
que se esconde nos bastidores das favelas.
Alternativa "e"- está valorizando e avaliando a
vivência das pessoas na favela, os projetos de urbanização e as melhorias habitacionais das comunidades.
142. (UFF- Inspetor de Policia- RJ/2012) Para tornar mais evidente que concorda, até certo ponto, com
opinião divergente, o autor poderia ter introduzido o
enunciado: "A lição extraída dessa passagem talvez
não seja o suficiente para levar a sociedade a refletir
sobre o significado das favelas na estrutura da cidade",
por qualquer das expressões a segui( EXCETO:
{A) Deve-se admitir que.
(B) É imprescindivel que.

(C) Pode-se ponderar que.
(D) Não há dúvida de que.
(E) Ê verdade que.

Coesão e Coerência - Reescritun.1 de frase-s

905

penhor. Em meio ao turbilhão de ideias, conceitos e
interesses diversos, somente o tempo poderá dizer se,
de fato, o enigma da favela foi decifrado. Quem viver
verá. (JANOT, Luiz Fernando. O Globo: 28/01 /2012.)

Alternativa "b": correta- Questão perigosa! Há

a palavra exceto seguida de imprescindível {adjetivo)
= necessário, indispensáveL O adjetivo não poderia
ser introduzido porque mudaria o sentido do pensa~
menta do autor que não estaria mais concordando
até certo ponto, mas estaria admitindo opiniões
divergentes. Eliminam-se, assim, as alternativas a, q
1
dee.

143. {UFF- Inspetor de Polícia- RJ/2012) Altera-se o sentido do enunciado com a substituição do
advérbio em "-mente" pela forma indicada em:

Texto para a próxima questão.

(B) "se deve, indiscutivelmente, à preocupação dos

(A)

"e, principalmente, da sua cultura" I de modo
precípuo.
povos europeus" I de modo incontroverso.

Texto 2:
Diz uma lenda grega que a Esfinge, uma criatura
mitológica das civilizações do Egito e da Mesopotâmia, após invadir a cidade de Tebas e destruir suas p/an·
tações, teria ameaçado os moradores que não conseguissem decifrar o seu enigma, dizendo: decifra-me ou
te devoro. A lição extraída dessa passagem talvez não
seja o suficiente para levar a sociedade a refletir sobre o
significado das favelas na estrutura da cidade. Mas, de
alguma forma, aponta um caminho para decifrar o seu
enigma: o conhecimento da sua realidade, da sua com·
plexa organização espacial, das suas particularidades,
das suas vicissitudes, dos seus defeitos, das suas qual!dades e, principalmente, da sua cultura.
Pode causar estranheza, mas quem hoje circula
pelas ruas estreitas das velhas cidades medievais ou
pelos caminhos íngremes e sinuosos das 11has gregas,
desfrutando da sua beleza singular, talvez não imagine
que aquelas ruas e construções, em tempos remotos, já
foram habitat das camadas pobres daquelas regiões. A
transformação desses focais em ambientes acolhedores se deve, indiscutivelmente, à preocupação dos
povos europeus em respeitar a espada/idade original
das suas cidades e, concomitantemente, oferecer
melhores condições de vida para os seus moradores. Portanto, não parece imposs(vel antever um futuro
semelhante para as favelas cariocas.

A resposta positiva que a sociedade vem dando às
formas de integração social com as favelas pacificadas
indica que essa possibilidade pode ser perfeitamente
viabilizada. Já se percebe um grande contingente de
pessoas frequentando regularmente as favelas,
participando de eventos e interogindo com a popula·
ção local sem as preocupações de outras épocas. Para
que esses territórios sejam urbanizados e integrados
definitivamente ao contexto urbano da cidade oficial
basta que se tenha vontade política.(... )
Portanto, não há como justificar o emprego de
soluções universais para resolver problemas particulares e de caráter específico. Vivemos em uma época
de profundas transformações, onde, certamente, as
culturas locais terão um papel relevante a de sem-

(C) "e, concomitantemente, oferecer melhores condições de vida" I de modo simultâneo.
(D) "frequentando regularmente as favelas" I de

forma esporádica.
(E) "onde, certamente, as culturas locais terão um

papel relevante" I de forma inconteste.

Alternativa "d": correta -Altera-se o sentido:
o advérbio regularmente expressa ídeia de que a
frequência do grande contingente de pessoas se
efetua pontualmente; de forma esporádica: altera o
sentido do enunciado- exp"ressa ideia de que o fato
se dá raramente.
Alterliativa "a" - O advérbio principalmente
está enfatizando o conhecimento da cultura existente na favela: essencialmente, em primeiro lugar;
de modo precípuo "" de modo essencial; advérbio
(principalmente) e adjetivo (modal) precípuo carregam o mesmo sentido no enunciado proposto.
Alternativa "b" - Indiscutivelmente (advérbio)
"" de modo incontestável; de modo incontroverso
(adjetivo) "" irrefutavelmente, indiscutivelmente.
Advérbio e adjetivo {moda I) possuem sentidos análogos. Permitem a substituição.
Alternativa "c" - A substituição propõe sentido análogo ao do enunciado: concomitantemente
(advérbio)= simultaneamente; de modo simultâneo
(adjetivo)= que sucede ao mesmo tempo. Advérbio
e adjetivo (modal) com o mesmo valor de sentido.
Alternativa "e"- Certamente {advérbio)= verdadeiramente, evidentemente; inconteste (adjetivo)
de forma incontestável, indiscutível. A substituição
do advérbio pelo adjetivo {moda I) mantém o sentido
do enunciadc.
Cada um dos itens a seguir apresenta uma proposta de reescrita de trechos do texto, indicado
entre aspas, que deve ser julgada certa se estiver gramaticalmente correta e mantiver o sentido do texto,
ou errada, em caso contrário.
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1.6.UNEMAT
144. (UNEMAT - Investigador de Polícia - IVIT/
2010) Na revista Língua Portuguesa n~ 42, de abri!
de 2009, o cronista português João Pereira Coutinho
emite sua opinião sobre o novo acordo ortográfico
celebrado pelos países !usófonos.leia·a.
)

,- i

Sou contra. Visceralmente contra. Filosoficamente contra. Unguistiwmente contra. Começo por
ser contra com a força das minhas entranhas: sou
incapaz de aceitar que uma dúzia de sábios se con·
sidere dona de uma língua falada por milhões. Ninguém é dono da língua. Ninguém a pode transformar
por capricho. Por capricho, vírgula: por mentalidade
concentracionária, em busca de uma unidade que,
para além de impossível, seria sinistra. A língua é produto de uma história; e não foram apenas Portugal e
Brasil que tiveram a sua história, apresentando variações fonéticas, léxicas ou sintáticas; a África, Macau,
Timor e Goa, que os sábios do Acordo ignoraram nas
suas maquinações racionalistas, também têm direito a
usar e a abusar da língua.

145. (UNEMAT - Investigador de Polícia - MT/
2010)
Ninguém será privado de direito por motivo de
crença religiosa ou de convicção filosófica ou pofitica,
salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a
todos imposta e recusar· se a cumprir prestação alternativo, fixada em lei. (Inciso VIII do Art. 5° do Constituição
Federal Brasileira).

Sobre o texto, assinale a alternativa incorreta.
(A) A palavra "salvo" introduz restrições a eventuais
desvios no exercício das liberdades reliqiosa,
política e filosófica.
(B) O verbo "invocar" tem sentido de presumir.
(C)

A expressão "a todos imposta" afirma o caráter
coercitivo da lei.

{0) O texto prevé a possibilidade de se proporem

opções, desde que legais, ao cumprimento de
deveres por parte dos cidadãos.
{E) O pronome "as", em "salvo se as invocar", refere-se às crenças e convicções.

Sobre o texto, assinale a alternativa incorreta.
(A) A insistente repetição da palavra "contra" foi um
recurso de linguagem usado pelo entrevistado
para enfatizar sua posição adversa em relaçào ao
Acordo.

Alternativa "b": correta~ Invocar (V.T.):
1)

Rogar, suplicar, implorar.

(B) O termo "visceralmente" e a expressão "com a

2)

Alegar em seu favor.

força das minhas entranhas" apresentam afinidade de sentidos.

3)

Evocar ou citar em seu favor, etc.

{C)

numa dúzia de sábios" refere-se expressamente
a doze intelectuais responsáveis peta instituiçào
do Acordo.

(O) O cronista afirma ser a língua um bem de domí-

Presumir {V.T.) ==entender, supor, imaginar.
Alternativa "a"- Salvo, no texto, tem o valor da
locução conjuntiva: a não ser que introduzindo res·
trições a eventuais desvios.

nio público, que não deve sofrer intervenção
estatal.

Alternativa "c" - limitação fixada em lei para
todos os indivíduos e que deve ser cumprida.

(E) A expressão "por capricho, vírgula" introduz uma

Alternativa "d"- O texto mostra que há alternativas, legais, fixadas em lei, assim, ninguém será
privado do direito para motivo de crença religiosa
ou de convicção filosófica ou política.

autorretifkação do pensamento.

Alternativa "c": correta - Refere-se a alguns
sábios e não a sábios específicos.
Alternativa "a"- Sim, enfatiza.
Alternativa "b" - Sim, visceralmente significa
intrinsecamente, intimamente, profundamente.
Alternativa "d" - Ninguém é dono da língua.
Ninguém a pode transformar por capricho. Por capricho, vírgula: por mentalidade concentradonária, em
busca de uma unidade que, para além de impossível,
seria sinistra.
Alternativa "e"- Sim, até há o sinal de dois pon·
tos posposto.

Alternativa "e" -Invocar (V.T.)- o pronome obli·
quo átono plural as refere-se a crenças e convicções
-é objeto direto da forma verba! invocar.

1.7. UFMT
146. (UFMT- Escrivão de Polícia- MT/2010) Assinale a alternativa em que a evolução sequencial e
previsível dos fatos está prejudicada.
(A) O governo apresentou a proposta, ela foi apro-

vada no congresso nacional e sancionada pelo
presidente.

.
r
.
· ..
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(B) A economia mundial foi abalada por uma grande
crise, a população ficou apreensiva, mas os países já retomam seu crescimento.

{C) As grandes nações reduziram a emissão de (02,
o planeta se superaqueceu e, agora, buscam-se
medidas para reter a degradação ambiental.
(D) Ocorreu o acidente, a família requereu o seguro
DPVAT e, com a indenização, cobriu as despesas
hospitalares.

I
I
I

(E) O presidente da Nicarágua foi deposto, o
governo foi assumido por um presidente interino e o país entrou em crise interna, com reflexos mundiais.

Alternativa "c": correta - Prejudicada - uma
das possibilidades: O planeta se superaqueceu,
agora buscam-se medidas para reter a degradação
ambiental e as grandes nações reduzem a emissão
de C02.

Alternativa "a" -1. apresentou a proposta; 2. foi
aprovada; 3. Sancionada.
Alternativa "b"- 1. economia mundial foi aba~
!ada; 2. população ficou apreensiva; 3. os países já
retomam seu crescimento.
Alternativa "d" -1. Ocorreu o acidente; 2. família requereu o seguro DPVAT; 3. cobriu as despesas.
Alternativa "e" - 1. O presidente da Nicarágua
foi deposto; 2. governo foi assumido por um presidente interino; 3. o país entrou em crise.

1.8.ACP
147. (ACP- Escrivão de Polícia- RS/2010) Dentre
as frases abaixo, em qual o termo certo tem o mesmo
sentido e a mesma classe gramatical que em ~Nós"
ganhou certo ar formal?
(A) Mentir não é certo.
(B) Efe tem um tiro certo.
{C) Em um momento certo, o homem irá encontrar-

-se.
(D) Um certo dia, tudo mudará.
(E) O certo é que ele fez tudo sozinho.

Alternativa "d": correta- Nos dois casos apresentados o termo certo está empregado no mesmo
sentido e com a mesma classe gramatical: pronome
indefinido adjetivo. Um certo dia ... : um dia qualquer,
algum dia; ... um certo ar formal: qualquer, algum.
Alternativa "a"- mentir não é correto (adjetivo).

Alternativa "b"- um tiro infalível, certeiro (adjetivo).

Alternativa "c" - oportuno, combinado (adjetivo).

Alternativa "e"- o correto, o incontestável (adjetivo substantivado pelo artigo o): o correto (incontestável).
Texto para a próxima questão.
O poder do palavrão

Como insultar e praguejar em português, com a
ajuda de um dicionário
Qualquer dia é dia de palavrão. Ele é necessário e
insubstituível, como disse o sociólogo Gilberto Freyre.
Há quem reclame que as palavras de baixo calão invadiram a vida cotidiana de forma irresistíveL Jamais se
pronunciou tanto palavrão como nos dias de hoje, e
com tanta volúpia, afirmam tanto os safados como os
guardiães da lfngua e dos bons costumes. E, de fato, o
palavrão (ou "polavrada~ "palavra obscena" ou "palavra-cabeluda'? se intrometeu em todos os registros de
fala e todo tipo de conversação. Po;que o fascínio pelo
"submundo~ pelos "esgotosH da linguagem? Vou tentar responder ao questionamento, recorrendo primeiramente a um livro.
Em 1974, o folclorista pernambucano Mário Souto
Maior (1920-2001) concluiu o seu Dicionário do Palavrão e Termos Afins, agora republicado num caprichado
volume da Editora Leitura, de Belo Horizonte.
Após um trabalho de dez anos, Souto Maior
levantou 3 mil palavrões, entre vocábulos, locuções
e expressões idiomáticas. A obra sofreu censura do
regime militar e só foi publicada cinco anos depois,
com o início da abertura polftica brasileira. Segundo
o autor, a obra então já se afigurava incompleta, em
virtude da criação constante de novos palavrões. Ao
vir a público, já se tratava de um título ultrapassado.
O que dirá hoje. Mas isso não importa. O dicionário é
o flagrante de um tempo, que continua a ter validade
trinta anos depois. No entanto, o malfadado Dicionário virou uma espécie de catecismo pornográfico
que circulou de mão em mão dos adolescentes no fim
dosanos70.
Talvez tenha chegado o momento de entronizar (sem trocadilhos de segundo sentido) Souto Maior
como um pioneira da lexicografia realista. Como ele
própria disse, os falantes da língua criam palavrões
diariamente. E tamanha a produtividade fescenina da
população que a criação de palavrões muitas vezes
supera a das próprias palavras. Para chegara seu dicionário, o pesquisador enviou questionários por carta
a 3.620 pessoas. Agora seria muito mais fácil - e é
curiosa que não tenham aparecido desde então obras
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do mesmo fõfego. O amor pela descoberta era maior
quando as dificuldades eram maiores..

Curiosamente, Souto Maiordemonstrou que a língua portuguesa é mais pobre em palavrões que outros
idiomas. Ela perde para os palavrões em alemão (9
mil) e em francês (9 mif). Em inglês, palavrões e afins
são mais usados do que pelos falantes em português,

basta ligar a televisão. Epreciso dizer que, quando o
Dicionário foi publicado, havia menos palavrões em
circulação.

Mesmo assim, o autor concluiu, com base nas respostas a seu questionário: "criança de hoje ganha da
de ontem quanto ao uso do palavrão; e o aumento dos
meios de comU'1icação, como a televisão, foi o motivo

mais apontado:
Outras conclusões do nosso "fofdorista" (termo
igualmente fora de moda) merecem comentários
e relativizações: uo homem, o jovem e o pobre falam
mais palavrão do que a mulher, o velho e o riw: Hoje
talvez isso não valha mais. A gente ouve cada palavrão dito por mulheres e ricos ...

Revisaço"' -língua Portuguesa. Duda Nogueira

atenção. O Dicionário de Palavrões e Termos Afins
estó coalhado de deliciosas expressões que se tornaram arcaísmos. Eo desusa as faz soar quase sublimes.
No Nordeste se dizia antigamente uAmália chegou~
quando uma mulher ficava menstruada., e uroer um
couro" quando alguém sentia ciúmes. Os sinônimos
para órgãos sexuais abundam no dicionário.
O palavrão é fascinante porque gira historicamente em tomo do ato sexual. Pertence ao domínio púbico (sic). Examinado perto, o palavrão é
igual a qualquer outro termo de uma determinada
língua. Diria mais, é talvez o mais fiel e castiço dos
vocábulos de um idioma, porque ele vem do fundo
dos tempos. Não por outro motivo, um dos sinônimos para ele é o substantivo upalavra~ (Luís Antônio
Giron. Texto adaptado da revista tpoca, 13 de julho
de2010)

148. (ACP -Inspetor de Polícia- RS/2010) Todos
os termos ou expressões abaixo relacionados referem-se a "palavrão", EXCETO
'

uQuase todos falam palavrão; quando não falam,
pensam; afirma Souto Maior, não sem razão. num
palavrão do Nordeste é uma palavra educada no Sul
e vice-versa~

(A) palavras debaixo calao.

Acho difícil apontar o palavrão mais falado. A
variedade parece infinita. Afinal, qualquer palavrão
hoje não pode mais ser mais ser denominado de tabu.
Uma exceção é a palavra escrita. Publicação que se
preze ainda hoje evita palavrões. Na internet, via blogs
e redes sociais, o palavrão virou palavra qualquer- já
se banalizou, como se fosse possível dizer assim para
um tipo de termo que nasceu da própria banalidade
da vida. Antigamente, ele vinha cercado de interditos,
o palavrão udito na hora certa" ostentava certa aura.
Foi assim que virou moda na década de 60. O vocábulo grosseiro foi elevado à condição de troféu d;a;n_
tracultura. No Brasil, a moda foi coibida pela censura
do regime militar.

(0) vocábulo grosseiro.

Não é necessário abusar dos palavrões, pois eles
se desgastam e perdem o valor como qualquer outra
palavra demasiadamente empregada. O palavrão
veio para ficar, até porque veio antes de qualquer
outro vocábulo.
E aqui respondo à pergunta que me fiz no primeiro
parágrafo. Ele exerce fascínio por ser ínevitóvel. O usuário da língua vive em um mundo precário e imperfeito,
vive situações cotidianas em que as emanações dos
corpos, a sujeira, os crimes e as tentações aparecem,
mesmo que ele queira evitá-las. Ele sente despreza, ele é
tomada de preconceito, ele tem vontade de dizer palavras que talvez não pronuncie, mas pensa. Opalavrão é
senhor do nosso inconsciente.
Mesmo assim, apesar de seu carisma, até ele cai
em desuso. E para esse aspecto que quero chamar a

(B} pafavrada.
(C) catecismo pornográfico.

(E) palavra.

Alternativa "c": correta - A expressão catecismo pornográfico, no texto, refere-se ao dicionário de Souto Maior como um livro de instrução, de
ensino pornográfico.
Alternativa "a" - Sim, a expressão - palavras
de baixo calão- refere-se a palavrões (palavrões de
baixo nível).
Alternativa "b"- Palavrada= palavras obscenas,
palavrão.

Alternativa "d"- Vocabulário grosseiro - refere-se a palavrão= palavras grosse·lras, palavrada=
vocabulário de palavrões.
Alternativa "e"- Palavra -no final do texto, o
substantivo palavra está entre aspas para ressaltar
que ele também é sinônimo de palavrão, portanto,
refere-se a palavrão.
149. (ACP- Inspetor de Polícia - RS/2010) Assinale a alternativa que apresenta uma opção à frase
"O usuário da língua vive em um mundo precário e
imperfeito, vive situações cotidianas em que as emanações dos corpos, a sujeira, os crimes e as tentações aparecem, mesmo que ele queira: evitá-tas~ sem mudar o
seu sentido, nem acarretar erro gramatical.

Coesão e Coerência - Reescritura de frases

(A) O usuário da língua vive em um mundo precário
e imperfeito, vive situações cotidianas em que as
emanações dos corpos, a sujeira, os crimes e as
tentações aparecem, apesar de que ele queira
evitá-las.
(B) O usuário da língua vive em um mundo precário
e imperfeito, vive situações cotidianas em que as
emanações dos corpos, a sujeira, os crimes e as
tentações aparecem, desde que ele queira evitá-las.
(C) O usuário da língua vive em um mundo precário

e imperfeito, vive situações cotidianas em que as
emanações dos corpos, a sujeira, os crimes e as
tentações aparecem, conquanto ele queira evitá-las.
(0) O usuário da língua vive em um mundo precário

e imperfeito, vive situações cotidianas em que as
emanações dos corpos, a sujeira, os crimes e as
tentações aparecem, no entanto ele queira evitá-las.
{E) O usuário da língua vive em um mundo precário
e imperfeito, Vive situações cotidianas em que as
emanações dos corpos, a sujeira, os crimes e as
tentações aparecem, por menos que ele queira
evitá-las.

Alternativa "c":correta ~ t necessário perceber
que a relação entre os dois períodos é de concessão,
oposição, assim como a expressão mesmo que, usada
no enunciado. Feito isso, atente-se aos tempos verbais.
Alternativa "a"- Apesar de ele querer.
Alternativa "b"- Altera para condição.
Alternativa "d"- Altera para adversidade.
Alternativa "e" - Não cabe a expressão por
menos que.

1.9.FUMARC
Texto para a próxima questão.

Segurança pública: coisa de polícia?*
Pai- se tratar de tema que afeta diretamente o
bem-estar social do cidadão, é importante que ele
participe de todo o processo de constituição das políticas públicas no setor, até porque a elevação das taxas
de crimes violentos repercute no aumento de suas
inseguranças objetiva e subjetiva. Da mesma forma,
a elevação dessas taxas traz consigo uma resposta de
conteúdo econômico que, no limite, tem forte reper·
cussão no "bolso" do mesmo cidadão.[... ]

: 909

A quem cabe, portanto, a promoção da segurança pública na sociedade brasileira moderna? Ao
poder público? A sociedade?

A experiência brasileira demonstra que a segurança pública quase sempre ficou a cargo dos governos
que, lançando mão das burocracias estatais, utilizaram- se dos órgãos policiais para efetivá-/a. Nesse proi cesso, a polícia teve papel central. O entendimento era
1
o de que a segurança pública era coisa de polícia e que,
portanto, a sociedade não possuía conhecimentos para
contribuir positivamente nesse campo.[... ]

O trato com a violência e a criminalidade, portanto, foz parte da ideia da segurança pública, o que
complica enormemente a tarefa de sua promoção. A
violência, por exemplo, se expressa de maneira multifacetada, demandando uma articulação entre
governo e sociedade, e não ações isoladas, desconectadas, para a sua contenção. Daí, o problema de
uma compreensão de segurança pública que transfira
exclusivamente para o aparato policial a resposta ao
problema. [... ]O início do enfrentamento da e/evaçóo
das taxas de crimes violentos deve estar na compreensão de que a polícia, isoladamente, não dará conta de
responder com eficácia ao problema. Essa compreensão, no entanto, deve perpassar os governos, as polícias e também a sociedade.
No que diz respeito aos governos hó que se entender que segurança pública é assunto muito sério,
devendo ser objeto de andlise, em diferentes graus,
nas diversas secretarias que o compõem. Isso implica
dizer que o trato do problema não deve ficar exclusivamente sob a tutela das denominadas secretarias
de segurança pública ou defesa sociat mas sim deve
receber atenção dos demais órgãos do governo (federal, estadual e municipal), haja vista tratar-se de tema
transversal. Da mesma maneira, deve ficar claro para
os governantes que a violência e a criminalidade não
respeitam o calendário político, de modo que a atuação dos representantes políticos deve estar voltada
para o bem-estar da sociedade e não excessivamente
para a sua ree/eiçéJo.
As polícias, por sua vez, devem negar enfaticamente a exclusividade da solução da problema. As
experiências acumuladas servem para ilustrar que
todas as vezes que as forças policiais tentaram resolver sozinhas o problema da violência e da criminalidade acabaram por complicá-/o ainda mais. Essas
experiências nos Informam que a segurança pública
extrapolo, e muito, a atuação das forças policiais. Com
isso, tentar responder as questCies afeitas à segurança
pública com ações exclusivas de polícia não só não irá
resolver o problema (mesmo que em princípio possa
parecer que essa solução é eficaz, num médio prazo a
Yerida voltará a inflamar"), como poderá contribuir
para sua Ncomplexificação~ to chamado efeito perverso. Vale enfatizar, entretanto, que as forças policiais
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são parte integrante e importante da promoção da
segurança pública, o que é muito diferente de se dizer
que elas são a segurança pública. Se isto estiver muito
claro para as forças policiais, poderemos afirmar que
jd não estamos mais na estaca zero.
Quanto à sociedade civil, vale afirmar que é preciso uma participação ativa nesse processo. Não dd
mais paro transmitir aos governos o monopólio da
promoção dessa segurança. Uma possível acomodação da sociedade no sentido do não participação
nesse processo pode-se traduzir, no limite, no sua condição última de vítima. É evidente que não se trata de
os cidadãos exercerem as atividades afeitas às forças
policiais (até porque é inerente a estas o uso da força,
o que requer especialização e profissionalismo), antes
pelo contrário, importante seria a efetivação de sua
condição de cidadãos por meio de uma participação
ativa nos rumos da segurança pública sob a qual se
assenta.
Enfim, as pesquisas de opinião pública dão conta
de que a promoção da segurança pública é uma das
prioridades brasileiras. Nesse sentido, deve-se deixar
claro que esta não deve mais ser vista sob o entendimento tradicional {segurança pública igual a forças policiais), uma vez que tal compreensão já trouxe
enormes prejuízos aos cidadãos brasileiros, bem
como às próprias forças policiais. Segurança pública,
então, é resultado de.ações conjuntamente articuladas entre os governos e a sociedade. Nenhum desses
atores é capaz de executá-la eficazmente de maneira
isolada. Segurança pública, portanto, implica formulação, monitoramento e avaliação articulados; em
outras palavras, cooperação. (Flávio de Araújo Cançado. Disponível em: <http://www.forumseguranco.
org.br/artigos/seguranca-pub/ica- coisa-de-policia.>
Publicado em 09!04/2007.Acessado em: 28 abr. 2008.
(Texto adaptado)

(C) "dessa segurança" [DESSA - pronome demons-

trativo que se refere à ideia a ser discutida mais a
frente no texto].
(0) "nesse processo" [NESSE- pronome demonstrativo que resgata a ideia de participação social, já
citada no texto].

Alternativa "c": correta - Dessa (combinação
da preposição de+ o pronome demonstrativo essa)
está se referindo à ideia já discutida no parágrafo
anterior (sexto parágrafo). Pronome demonstrativo
anafórico.
Alternativa "a" - Na condição da sociedade
civil.
Alternativa "b" - Que - conjunção integrante
introduzindo oração substantiva subjetiva que comp!ementa a oração imediatamente anterior ... vale
afirmar.
Alternativa "d"- Em nesse processo, o pronome
demonstrativo {combinação da preposição em+ esse)
""nesse. Resgata a ideia de que deve haver uma articulação entre governo e sociedade(. .. ) para a contenção
da violéncia e não só a polícia respondendo isoladamente.

1.10 IPAD
Trecho para a questão.
Texto 1:

Usina Nuclear no Nordeste

que$'; refere à sociedade civil, já indicada no
texto].

O Governo Federal jd deixou claro que os planos
da Eletrobras para o Nordeste não se resumem à f2rrt
trução de novas hidrelétricas. E mais cedo do que se
esperava, em cerca de três anos, o sistema deve anunciar a construção da primeira usina nuclear da Região,
tendo as proximidades do Rio São Francisco como um
dos maiores candidatos ao projeto, segundo afirmou
com exclusividade â coluna o presidente da Eletronucfear, Othon Luiz Pinheiro da Silva. Nas palavras do
executivo, a Chesf pode ser uma parceira natural desse
projeto. Mas essa intenção - jd que não se tratam de
estudos oficiais só será revelada no início de 2007,
quando a estatal divulgará o seu programa estraté·
gico para os próximos dez anos. Para se ter ideia do
tamanho do negócio, os reatores mais modernos do
mundo, com potência de 1 mil Megawatts, custam
cerca de US$ 2 bilhões. A usina de Angra f, por exemplo, dispõe de 626 Megawatts.

"~é preciso" [QUE- conjunção que estabelece
a relação de complemento à oração imediatamente anterior].

No entanto, antes de se levar adiante um empreendimento desse porte, é preciso iniciar uma polêmica discussão com os órgãos de defesa ao meio ambiente, pois

150. (Fumare - Agente de Polícia - MG/2008)
"Quanto à sociedade civil, vale afirmar que é preciso
uma participação ativa nesse processo. Não dá mais
para transmitir aos governos o monopólio da promoção dessa segurança. Uma possível acomodação
da sociedade no sentido da não participação nesse
processo pode-se traduzir, no limite, na sua condição
última de vítima."

Após refletir sobre os mecanismos de coesão
gramatical do trecho acima, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A) "na sua condição" [SUA - pronome possessivo

(B)

Revisaço"- Língua Por~ugu_esa • Du_da Nogueira

Coesão e Coenéncla- Re escritura dt frases
até os estudos de focalizaçbo dessas usinas só podem

prosseguir com autorizaçâo do Conselho Nacional de
Política Energética. Se a discussão sobre a transposição
do "Velho ChicoN deu trabalho, imaginem então a construção de uma usina nuclear..
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(A) Extinguir a Policia Militar ou Civil seria solução
política e paliativa, talvez. O ideal seria, creio,
repensar a sua reestruturação.
(B)

Extinguir a Polícia Milítar ou Civil ser'la solução
política e paliativa, talvez. Creio: o ideal seria
repensar a sua reestruturação.

(C)

Extinguir a Polícia Militar ou Civil seria solução
política e paliativa, talvez. O ideal seria repensar
a sua reestruturação, creio.

{D)

Extinguir a Polícia Militar ou C1vil seria solução
política~ paliativa, talvez. O ideal seria repensar,
creio, a sua reestruturação.

Lhernobyl foi um trauma, não se constroem mais
usinas daquela forma." (Othon Luiz Pinheiro da Silva,
presidente da Eletronudear, minimizando o temor da
população quando o assunto é a instalação de reatores
nucleares no País). (CAMPOS, Bruna Siqueira. Folha de
Pernambuco. Folha Econômica. p2. (adaptado)
151. {IPAO- Escrivão de Polícia- PE/2007) Identi-

fique a alternativa em que, no t-exto, o termo destacado guarda relaçào com o fragmento ao seu lado.

(E) Extinguir a Policia Militar ou Civil seria solução
política e paliativa, creio talvez. O ideal seria
repensar a sua reestruturação.

(A} executivo I Othon Luiz Pinheiro da Silva
(B)

essa intenção I estudos oficiais

(C)

inicio de 2007 I mais cedo do que se esperava

(D) empreendimento desse porte I construção de

novas hidrelétricas

I
I
I

I

I
I

(E) uma polêmica discussao /transposição do Velho
Chico

Alternativa "e": correta ~ Perceba que o verbo
creio e o advérbio talvez estão separados por vírgula,
ou seja, pode-se alterar a ordem desde que o sentido
permaneça o mesmo: Talvez seria a solução; creio que
o ideal seria repensar. Nesta alternativa, o sentido foi
alterado.
Alternativa "a"- Manteve-se a ide ia original.
Alternativa "b"- Manteve-se a ideia original.

Alternativa "a": correta - Othon Luiz Pinheiro
da Silva, presidente da eletronuclear- como pode ler
no texto: nas palavras do executivo.
Alternativa "b" - Essa intenção refere~se a:
Chesf pode ser uma parceira natural desse projeto
{construçãp da primeira usina nuclear no nordeste).
Alternativa "c" -Para o início de 2007 guarda relação com a revelação da intenção da Chesf em ser uma
parceira natural do projeto; mais cedo do que se esperava: previsão para o anúncio da construção de novas
hidrelétricas.
Alternativa "d"- Empreendimento desse porte
guarda relação com: para se ter ideia do tamanho do
negócio, os reatores mais modernos do mundo (. ..)
dispõe de 626 megawatts.
Alternativa "e" - Uma polêmica discussão
guarda relação com um empreendimento desse
porte.
152. (IPAD- Agente de Polícia- PE/2006) #Extinguir a Polícia Militar ou Civil seria solução política
e paliativa, talvez. O ideal, creio, seria repensar a
sua reestruturação." Como sabemos, a posição do
termo sublinhado não é fixa. Assinale a alternativa
em que a mudança de posição desse termo provoca
incoerência no enunciado.

Alternativa "c"- Manteve-se a ideia original.
Alternativa "d"- Manteve-se a ideia original.

1.11.ESAF
Texto para responder à questão.
A pequena cidade de Angicos, que tem um
pouco mais de 10 mil habitantes e dista 170 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte, passou por
momentos de desespero durante a noite de ontem:
os moradores confundiram um drone com um disco
voador.

Como a maioria dos leitores já sabe, um drone é
um quadricóptero utilizado tanto para diversão como
para filmagens ou fotografias panorâmicas. Muitos
deles, como o citado no caso, possuem luzes coloridas
nas extremidades - e isso pode acabar assustando
pessoas que não estão acostumadas com esse tipo
de tecnologia.
Vórios moradores compartilharam mensagens de óudio no WhatsApp para avisar amigos
sobre o "OVNI": "Ninguém sai de cosa não (...) Eu
estou vendo um objeto no céu, bem grande, enorme,
cheio de luz e se aproximando daqui. Eu acho que é
um disco voador. Corre que ele está vindo aqui!"

Após um tempo, a rádio local alertou que, na
verdade, o objeto não identificado era um drone
que estava capturando imagens da região.
<http://www. tecmundo. com. brJpole mica/
881 O7-panico-cidadebras il-confunde-drone- disco-voador.htm> Acesso em: 03!01/2016 (com adaptações).

Alternativa "e"- Após um tempo= mais tarde;
a rádio local alertou= a rádio da cidade esclareceu;
que, na verdade, o objeto não identificado era um
"drone" = ser o objeto não identificado, na verdade,
um drone.

Texto para responder à questão153. (ESAF
Técnico Administrativo
ANAC/2016) Assinale a opção que, ao substituir o
trecho transcrito, altera seu sentido original.

Há quase dois anos fui empossado técnico administrativo na ANAC de São Pauto e estou muito satisfeito de trabalhar lá. Nesse tempo já fui nomeado
para outros dois cargos na administração pública,
porém preferi ficar onde estou por diversos motivos,
profissionais e pessoais. Sinceramente, sou partidário
do nnão se mexe em time que está ganhando':

a) ~A pequena cidade de Angicos, que tem um pouco
mais de 10 mil habitantes" por A cidadezinha de
Angicos, habitada por cerca de 10milpessoas
b) "passou por momentos de desespero durante a
noite de ontem" por teve, na noite de ontem,
instantes de aflição

Trabalho na área administrativa junto com
outros técnicos e analistas, além de ser gestor substituto do setor de transportes da ANAC!SP. Tenho de
analisar documentação, preparar processos solicitando pagamentos mensais para empresas por serviços prestados, verificar se os termos do contrato estão
sendo cumpridos, resolver alguns ~<pepinos" que sempre aparecem ao longo do mês, além, é claro, de
efetuar trabalhos eventuais que surgem conforme a
demanda.

c) "e isso pode acabar assustando pessoas que não
estão acostumadas com esse tipo de tecnologia."
por o que pode vir a amedrontar quem desconhece artefatos tecnológicos desse tipo.
d) "Vários moradores compartilharam mensagens
de áudio no WhatsApp para avisar amigos
sobre o "OVNI" por Muitas pessoas chamavam
seus amigos para compartilhar imagens do
"OVNI" no WhatsApp
e} "Após um tempo, a rádio local alertou que, na verdade, o objeto não identificado era um drone"
por Mais tarde, a rádio da cidade esclareceu
ser o objeto não identificado, na verdade, um
drone.

<http://wordpress.concurseirosafitario.com.
br!o-cotidiano-de-umservidor-pub/ico>Acesso em:
17/12/2015 (com adaptações).

154, (ESAF
Técnico
Administrativo
ANAC/2016) Assinale a substituição proposta que
causa erro de morfossintaxe no texto.
substituir:

Alternativa correta: letra "d"- Há vários erros:
1. pessoas não são, necessariamente, moradores; 2.
não chamavam seus amigos para compartilhar, os
moradores compartilharam; 3. não cita que havia
imagens do "OVNI".
Observações importantes:
Alternativa "a" - pequena cidade = cidadezinha; a oração subordinada adjetiva {possui o pronome relativo "que" = a qual) explicativa (com vírgula) pode ser substituída peta reduzida de particípio (habitada).
Alternativa "b" - passou por momentos de
desespero=teve instantes de aflição; durante a noite
de ontem= na noite de ontem.
Alternativa "c"- isso (pronome anafórico) pode
acabar assustando = o (pronome demonstrativo)
que (pronome relativo) pode vir a amedrontar; pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de
tecnologia= quem desconhece artefatos tecnológicos desse tipo.

por:

a)

Há

A

b)

Nesse tempo

Durante esse tempo

c)

junto

juntamente

d) Tenho de

Tenho que

e)

ao longo do mês

no decorrer do mês

Alternativa correta: letra ''a" ~ Há quase dois
anos refere-se a tempo decorrido, passado. A dois
anos referir-se-ia a tempo futuro.
Dica quanto a tempo: há= passado; a= futuro.
Alternativa "b"- Aexpressão nesse tempo é formada por preposição nemn mais pronome anafórico
"esse", retoma a ideia do período anterior e faz refe~
rência ao tempo, claro. Durante esse tempo possui o
mesmo papel de retomar ideia e indicar tempo.
Alternativa "c"- junto com é locução prepositiva e pode ser substituída pelo advérbio juntamente.

Alternativa "d"- Quando o "que" liga dois verbos, possui função de preposição e pode ser substituído por "de".
Alternativa "e"- Locuções adverbiais que possuem o mesmo sentido e o mesmo valor: tempo.
155. (ESAF - Técnico - Área Administrativa MPU/2004) Assinale o trecho que dá continuidade
ao texto, respeitando as relações de coerência, coesão e correção gramatical.
Estudos e o senso comum mostram que a carga
genética exerce uma forte influência nas caracteristfcas
pessoais a que damos o nome de talento. Traços de personalidade como temperamento afável ou agressivo,
senso de organização e facilidade para lidar com questões abstratas- só para citar alguns- vêm, por assim
dizer, impressos no DNA de cada um. (Adaptado de Ariel
Kostman, Revista VEJA, 30!06/2004, p. 98)
(A) Entretanto, é um erro tomar a herança genética
como destino inflexível-tanto para o bem como
para o maL
(B) Assim, o talento embutido no código genético
de cada indivíduo só emerge em condições favoráveis.
{C) Embora o talento genético é um componente da
personalidade individual- mas não é o único e,
nem sempre, o maior.

(0) Por essa razão resta sempre um enorme espaço
para quem o talento seja desenvolvido por circunstâncias externas- uma educação escolar de
qualidade, por exemplo.
(E) Consequentemente, na maioria dos casos, não é
esse único gene que define determinado com·
portamento, mas diversos.

Alternativa "a": correta.
O Nota da autora: em primeiro lugar, sublinhe
as palavras principais (em textos curtos) ou as ideias
principais (em textos longos) e em seguida, trabalhe
por eliminação. Note que a alternativa a inicia com
uma conjunção adversativa e cabe perfeitamente na
. continuidade das ideias do texto.
Alterf!ativa "b" -0 texto não dá margem para
especificar em quais circunstâncias ou em que condições o talento pode emergir, assim, não está coerente com as ideias do texto.
Alternativa "c" -Trecho com erro gramatical no
emprego da forma verbal: Embora o talento genético
é um enorme espaço da personalidade individual.
Oração iniciada com a conjunção concessiva embora.
a ação verbal deveria vir no presente do subjuntivo:

Embora o talento genético seja. Não há coesão de
ideias nem coerência entre as orações.

Alternativa "d" -0 texto exp!icita que o talento
é inerente à personalidade e não que dependa de
recursos externos como educação de boa qualidade,
por exemplo.
Alternativa "e" -0 texto fala em carga genética,
nâo determ1nando esse ou aquele gene.

'
156. (ESAF - Técnico - Área Administrativa MPU/ 2004) Os trechos abaixo compõem um texto,
mas estão desordenados. Ordene-os nos parênteses
e assinale a opção que corresponde à ordem que
assegura coesão e coerência ao texto.
( ) A. Em seu Parecer, já enviado ao Tribunal Supe-

rior Eleitoral, em que responde à Consulta
n" 1062, está expresso o entendimento de que
o Parecer da AGU viola o artigo 73, VI, "a", da
Lei 9.504/97.
( ) B. O subprocurador-geral da República, com
aprovação do vice-procurador-geral eleitoral,
contesta a posição da Advocacia Geral da União
{AGU} que permite a liberação de recursos para
obras e serviços iniciados nos três meses que
antecedem as eleições municipais.
( ) C. O subprocurador-geral da República conclui,
então, que "o tão-só posicionamento liberalizante de verbas em período vedado por lei está
a merecer o conhecimento da presente consulta
e sua resposta negativa para prevenir eventuais
equívocos de interpretação, passíveis de quebra do princípio isonômico que deve presidir o
embate eleitoral".
( ) D. Tal dispositivo legal pro1be aos agentes públicos "realizar transferência voluntária de recursos
da União aos Estados e Municípios, e dos Estados
aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno
direito, ressalvados os recursos destinados a
cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com
cronograma pré-fixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade
pública".
(Adaptado de www.mpu.gov.br/noticias/ ~
05/07/2004)
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Alternativa "a": correta.
O Nota da autora: Trabalhar por eliminação
para facilmente chegarmos à ordem.
No primeiro item, há um pronome possessivo
seu que impossibilita iniciar o texto. Eliminada
alternativa Q.
O segundo item pode iniciar o texto.
O terceiro item não pode iniclar o texto porque
há paiavras conclusivas: conclui e entCio. Elimi~
nada alternativa~:
Tal dispositivo não pode in ida r texto, pois falta

coesão. Eliminada

alternativa~-

Iniciando com o segundo item, teremos como
palavras principais: O subprocurador·geral da
República, com aprovação do vice-procurador-geral eleitoral, contesta a posição da Advocacia
Geral da União (AGU} que permite a liberação de
recursos para obras e serviços iniciados nos três
meses que antecedem as eleições municipais. Fica
c!aro que ao citar em seu parecer, o parecer é do
subprocurador-geral da República. Pronto! Resposta encontrada.

157. (ESAF - Técnico - Área Administrativa MPU/2004) Os trechos abaixo compõem um texto.
Assinale o fragmento que apresenta incorreção gramatical.
(A) Um filme não é apenas um filme, mas também a
maneira como ele se comunka com o público. O
título do novo documentário de Maria Augusta
Ramos vem todo escrito em letras minúsculas:
justiça.
(B) A primeira informação que recebemos é a de que
o filme talvez não se refira ao sistema judiciário,
comumente grafado como Justiça, mas a uma
acepção mais genérica da palavra.
(C) O filme parece ver a justiça como categoria abstrata, ou então como substantivo que designa
não só a justiça criminal, mas também a justiça
social. A grafia pode sugerir, ainda, uma crítica ao
sistema judiciário.
(D} Como se o titulo afirmasse: "do jeito que é feita
no Brasil, a chamada justiça não merece uma
maiúscula." De fato, não é alheia às intenções
da realizadora o desejo de que o filme contribua
para as discussões em torno da reforma judiciária brasileira.
(E) O filme, vencedor do Festival Vision du Réel
(Nyon, Suíça, 2004), mostra o horror das cadeias
apinhadas de homens, o drama das visitas familiares· sem o menor espaço para privacidade, o

coro assustador dos simpatizantes do Comando
Vermelho.
Adaptado de Carlos Alberto Mattos, Corredores
sem snída, 24/06/2004 www.nominimo.com.

Alteimativa "d": correta - O desejo não é
alheio.
Alternativa "a" - Vírgula antes da conjunção
adversativa mas é obrigatória. Os dois pontos citam
o título novo.
Alternativa "b" - Vírgula antes da conjunção
adversativa mas é obrigatória.
Alternativa "c"- Vlrgula antes da conjunção
mas é obrigatória e o vocábulo ainda
está intercalado.
adv~rsativa

Alternativa "e" -Intercalação com vírgulas.
158. (ESAF- Técnico-ÁreaAdministrativa-MPU/
2004) Indique a opção em que o trecho está grama-

ticalmente correto.
(A) Na economia do conhecimento, ganham evi-

dência, questões cada vez mais complexas relativas à propriedade intelectual, direitos autorais,
patentes sobre produtos e processos, agências
de regulação de padrões tecnológicos, regulamentação de setores privatizados e uma tendência de crescente democratização da sociedade
brasileira.
(8) Ganha evidência na economia do conhecimento
questões cada vez mais complexas relativas a
propriedade intelectual, direitos autorais, patentes sobre produtos e processos, agências de
regulação de padrões tecnológicos, regulamentação de setores privatizados e uma tendência
de crescente democratização da sociedade brasileira.
(C) Na economia do conhecimento, ganham evidência questões cada vez mais complexas relativas a propriedade intelectual, direitos autorais,
patentes sobre produtos e processos, agências
de regulação de padrões tecnológicos, regulamentação de setores privatizados e uma tendência de crescente democratização da sociedade
brasileira.
(0) Na economia do conhecimento, questões cada
vez mais complexas relativas a propriedade intelectual, aos direitos autorais, às patentes sobre
produtos e processos, agências de regulação de
padrões tecnológicos, regulamentação de setores privatizados e uma tendência de crescente
democratização da sociedade brasileira ganham
evidência.

Coesão e Coerência~ Reescritura de frases
(E) Questões cada vez mais complexas relativas a
propriedade intelectual, direitos autorais, patentes sobre produtos e processos, agências de
regulação de padrões tecnológicos, regulamentação de setores privatizados e uma tendência
de crescente democratização da sociedade brasileira ganha evidências.
(Adaptado de Gilson Schwartz, As profissões do
futuro, São Paulo, Publifo!ha,2000, p.36.)
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uma garantia fundamental de desenvolvimento
com justiça.
(C) Não existe sociedade civilizada sem lei, por isso

as transformações tecnológicas apenas tornam
mais complexas as regras que, muitas vezes,
incomodam e atrapalham, mas que, no entanto,
continuarão sendo uma garantia fundamental
de desenvolvimento com justiça.
(O) Não existe sociedade civilizada sem lei. As trans-

formações tecnológicas apenas tornam mais
complexas as regras que, muitas vezes incomodam e atrapalham, mas que, continuarão sendo
garantias fundamentais de desenvolvimento
com justiça.

Alternativa "c": correta - A primeira vírgula
indica inversão do adjunto adverbial. Concordância
e regência {crase} corretas.

'

L

'

Alternativa "a" -Não se separam, por vírgula,
o sujeito e o predicado e não pode haver crase antes
do substantivo propriedade, por haver paralelismo:
Na economia do conhecimento, ganham evidência questões cada vez mais complexas relativas a
propriedade intelectual, direitos autorais, patentes
sobre produtos e processos, agências de regulação de padrões tecnológicos, regulamentação de
setores privatizados e uma tendência de crescente
democratização da sociedade brasileira .
.,._ Dica - Haveria crase se houvesse artigo nos
demais termos: relativas à propriedade intelectual,
aos direitos autorais, às patentes.
Alternativa "b"- Ganham evidência na economia do conhecimento questões cada vez mais complexas.
Alternativa "d" - Aqui, sim, faltou crase: Na
economia, do conhecimento, questões cada vez
mais complexas relativas à propriedade intelectual,
aos direitos autorais, às patentes sobre produtos e
processos, às agências de regulação de padrões tecnológicos, regulamentação de setores privatizados
e uma tendência de crescente democratização da
sociedade brasileira ganham evidência.

As transformações tecnológicas apenas tornam
mais complexas as regras que, muitas vezes,
incomodam e atrapalham, mas que continuarão
sendo uma garantia fundamental de desenvolvimento com justiça. Não existe sociedade civilizada sem lei.

(Adaptado de Gilson Schwartz, As profissões do
futuro, São Paulo, Publifofha, 2000, p.37.)

Alternativa "d": correta.O Nota da autora: Questão de coesão e pontuação.

Erros da alternativa d: não existe sociedade
civilizada sem lei. As transformações tecnológicas
apenas tornam mais complexas as regras que, muitas vezes, incomodam e atrapalham, mas que continuarão sendo garantias fundamentais de desenvolvimento com justiça.
Alternativa "a" - Pontuação, concordância e
regência corretas. Tópicos mais exigidos, embora
não mencionados no enunciado.

Alternativa "e"- Questões ganham evidências.

Alternativa "b" - Pontuação, concordância e
regência corretas.

159. (ESAF- Técnico-AreaAdministrativa-MPU/

Alternativa "c" - Pontuação, concordância e
regência corretas.

2004} Indique a opção em que o trecho está incorreto gramaticalmente.

Alternativa "e" - Pontuação, concordância e
regência corretas.

As transformações tecnológicas, já que não
existe sociedade civilizada sem lei, apenas tornam mais complexas as regras que, muitas vezes,
incomodam e atrapalham, mas que continuarão
sendo uma garantia fundamental de desenvolvimento com justiça.

160. {ESAF - Técnico - Area Administrativa MPU/2004)leia o trecho abaixo e aponte a opção
que lhe dá continuidade, respeitando a coesão, a
coerência e a orientação argumentativa do texto.

(A)

(B)

I

(E)

Não existe sociedade civilizada sem lei e as transformações tecnológicas apenas tornam mais
complexas as regras que, muitas vezes, 'mcomodam e atrapalham, mas que continuarão sendo

É verdade que já nos anos 50 numerosos estudos
haviam demonstrado que fumar provoca câncer, enfisema, ataque cardfaco e muitas outras doenças, mas a
estratégia de defesa adotada pela indústria do tabaco
foi a do contra-ataque: de um fado contratava técnicos
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para criticar a metodologia empregada nessas pesqui-

sas; de outro, pressionava os meios de comunicação
para garantir que não fossem divulgadas.
(A) Hoje, não só se divulgam as pesquisas que atenuam o impacto do tabaco no organismo, buscando o controle da venda de cigarro a menores

de idade e oferecendo tratamento gratuito aos
que querem abandonar o vício de fumar.

(8) Qualquer jornal, emissora de rádio ou de tele·

visão que ousasse levantar a menor suspeita de
que o cigarro pudesse trazer algum malefício à
saúde sofria retaliação financeira imediata.

(C) Naquela época, a indústria do tabaco acatava
incondicionalmente ações judiciais de ressarcimentos mllionárlos às famílias dos que morriam
vitimados pelos efeitos nocivos da nicotina.
(D) Nos anos 50, a disseminação da epidemia de
tabagismo corria velozmente de encontro à
forma aliciadora e atraente com que fumavam os
astros e estrelas no cinema e na tevê.
(E) Resultado de pesquisa conduzida pelo Ministé~

rio da Saúde em sete capitais brasileiras comprova que o número de dependentes de nicotina
no país é de aproximadamente 20%.

(Dráuzio Varella, A epidemia do fumo, Folha de S.
Paulo, 03/04/2004)

Alternativa "b": correta - O trecho da opção
b dá continuidade no texto, respeitando perfeitamente a coesão, a coerência e a sua orientação argumentativa.
Os trechos das opçóes a, c, d e e, embora tratem
do tema tabagismo, não se encaixam na proposta do
texto.

~--·---~~------.

interpretação depende do valor referencial em um
processo de catáfora, anáfora ou elipse. Ao analisar a
cadeia de referência dos trechos I e 1!, verifica-se que
A)

o termo anafórico "a eleição" no trecho I! retoma
o valor referencial do antecedente "o voto".

B) a interpretação referencial do termo "Constituição" do trecho I depende da sua relação anafárica com o termo ~o voto".
C} a catáfora expressa no sujeito do trecho 11 deve
ser interpretada e!ipticamente, pois retoma o
valor referenda! do antecedente "o voto".

0) há elipse do sujeito do trecho 11, mas esse sujeito
continua a ser interpretado anaforicamente, por
retomada do valor referencial do antecedente "o
voto".

O Nota da autora: Termo ou elemento anafórico é um processo sintático através dp qual um
termo faz referência a uma informação previamente
mencionada.
Alternativa correta: letra "d"- 1. O voto é facultativo para os analfabetos; 2. {o voto) é obrigatório
para os cidadãos entre 18 e 70 anos. O sujeito não
está explícito, mas foi mencionado no período anterior, por isso pode ser interpretado anafo ricamente.

Alternativa "a"- Não há relação anafórica com
elemento algum do trecho I, pois não foi citada a
eleição.
Alternativa "b" - Não depende, até porque
há relação de conformidade: conforme, segundo a
Constituição Federal.
Alternativa "c" - Ocorre anáfora e não catáfora
{apresenta algo que ainda não foi dito).
Fixe: Anáfora = foi mencionada a ideia ou o
termo; _çatáfora =será çitado.

1.12 CONSULPLAN
161. (Consulplan - Técnico Judiciário - Area
Administrativa - TRE - MG/2015) Analise os trechos I e 11 a seguir.

Trecho para responder

à questão.

f.

"Segundo a Constituição Federal, em seu artigo
14, o voto é facultativo para os analfabetos, aos
maiores de 70 anos e para os maiores de 16 anos
e menores de 18 anos."

Ao se casar, a cientista ambiental Annie Leonard
recusou-se a buscar em uma joalheria da moda o seu
anel de ouro, novo em folha, como costuma acontecer
à maioria dos noivos nesse momento, repleto de simbolismos. Preferiu garimpar em um antiquário uma
peça usada, que lhe ornasse o dedo anular. (.. )

11.

"E obrigatório para os cidadãos entre 18 e 70
anos, sendo necessário justificar a ausência em
qualquer seção eleitoral, no dia da eleição, sob
pena de multa."

(Disponfvel em: http:!/epoca.globo.com/colunas-e-bfogs!blog-do-planeta/notfcia/2015/02/bmineracao-na-amazoniab-e-o-falso-brilho-da-festa.htmf.
Acesso em: 06/02/2015. Fragmento Adaptado.)

Os trechos anteriores compõem uma cadeia de
referência que é quando em um texto há um ou mais
fragmentos textuais sem referência autônoma, cuja

162. (Consulplan - Técnico Judiciário - Area
Administrativa - TRE - MG/2015) No trecho "(...)

Coesão e Coerência- Reescritura de frases
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que lhe ornasse o dedo anular.", o termo destacado
refere-se a

AI antiquário.
B)

peça usada.

C) dedo anular.

DI cientista ambiental.

Alternativa correta: letra "d" - Que ornasse o
dedo anular dela. Dela quem? Da dentista ambiental
Annie i..eonard.
Alternativa "a" -Indica lugar.
Alternativa "b" - garimpou a peça (objeto
direto).
Alternativa "c"- sujeito de ornasse.

163. (Consulplan - Técnico Judiciário - Área
Administrativa - TSE/2012) Assinale a alternativa
em que a alteração da ordem das duas palavras
implique mudança semântica.
A)

diversas origens- origens diversas.

B)

bom vinho- vinho bom.

C)

restaurante chique- chique restaurante.

I

diz respeito às mulheres sem ter consciência
disso.
(C)

As mulheres são vítimas dos preconceitos e valores abomináveis com que os homens cultivam e
interiorizam a seu respeito em suas práticas.

(DI Conceitos e valores preconceituosos no que
dizem respeito à mulher são cultivados pelos
homens que m\m sequer ao menos parecem ter
consciência por este fato abominável.
(E) São abomináveis os preconceitos onde os
homens praticam contra as mulheres sob a
forma de conceitos e valores que só fazem desacreditá-las.

Alternativa correta: letra "a"- Verbos concordando com os sujeitos, crase correta (referentes aos
homens - substituindo por um substantivo masculino) e não há necessidade de pontuação porque o
período está na ordem direta.
Alternativa "b"- Regência: o pronome relativo

que retoma "os conceitos e valores»; ordem direta: os
homens acreditam nos conceitos e valores"" em que
ou nos quais.
Alternativa "c" - Regência: o pronome relativo
que retoma "preconceitos e valores abomináveis»;

O} caríssimo jantar- jantar caríssimo.

ordem direta: os homens cultivam os preconceitos e
valores (não exigiu preposição)= que ou os quais.

Alternativa correta: letra "a"- Diversas origens
=várias origens; origens diversas= origens distintas.

Alternativa "d" - Redundância: nem sequer +
ao menos; o ideal é utilizar uma das expressões e
não as duas, pois possuem o mesmo sentido; regência nominal: ter consciência de algo = parecem ter
consciência deste fato abominável.

Alternativa "b"- ao inserir o adjetivo anteposto
ao substantivo (vinho), acarreta ênfase, mas o sentido não altera.
Alternativa "c"- enfatizou a qualidade do res·
taurante.
Alternativa "d"- enfatizao substantivo (jantar).

Alternativa "e" - Regência: o pronome relativo
onde retoma "os preconceitos»; ordem direta: os
homens praticam os preconceitos contra as mulheres (não exigiu preposição) = que ou os quais; coerência; o trecho final não possui sentido algum {que
só fazem desacreditá-laS).

2. NÍVEL SUPERIOR

2.1.FCC
164. (FCC- Analista Judiciário- Área Judiciária
- TRT 14/2016) Está clara e correta a redação deste
livre comentário:
(A) Os homens interiorizam conceitos e valores refe-

rentes à mulher sem acreditarem que estão cultivando e pondo em prática os mais abomináveis
preconceitos.
(B} São abomináveis os conceitos e valores de que
os homens acreditam e põem em prática no que

165. {FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa- TRT 23/2016) Traduz-se corretamente um
segmento em:
(A) elementos inextricáveis da cidade- atributos cita-

dinos convenientes
(B) a opressão viceja - a angústia desenvolve-se

copiosamente
(C) uma evidente arbitrariedade (...) melíflua - um

capricho maléfico irrefutável
(D) impostos escorchantes- pecúlios exorbitantes
(E} processo impregnado de complexidade - ação
notoriamente compreensível

i

I!:-•.

.
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Alternativa correta: letra "e"

Alternativa correta: letra "b"
O Nota da autora: Questão de coerência e ortografia.

O Nota da autora: Questão de pontuação, período composto, regêncía, pronome relativo e crase.

-Opressão: ação de oprimir, de sujeitar alguém a
alguma coisa;

I.

Errado. A vírgula não pode ser suprimida por
estar no luga]· de conjunção explicativa (porque).

- Angústia: ansiedade fisíca acompanhado de
opressão dolorosa.

,..

Certo. O pronome relativo retoma "confusas
aglomerações".

~Vicejar:

ter viço; estar viçoso; viçar;

- Viçar (sentido figurado): aumentar, desenvolver-se,

•

alastrar-se, medrar que são sinônimos de desenvolver-se
copiosamente (em que há abundância ou excesso}
Observação: mais uma vez, FCC exigiu o sentido
conotativo.
Alternativa "a" - inextricávef significa algo que
não é passível de solução, não possui relação com convenientes.

Alternativa "c" - Melíflua (sentido figurado):
agradável, suave, harmoniosa. Não há relaçâo com
maléfico (que ocasiona danos; que causa prejuízo;
em que há malefícios; que é nocivo; lesivo).
Alternativa "d"- O erro está na diferença entre
imposto e pecúlio (todo o dinheiro que uma pessoa
guardou, pensando no futuro ou numa eventualidade); escorchantes é exorbitante; que ultrapassa o
considerado justo.
Alternativa "e"- O que é complexo não é compreensível. Fácil eliminar.
166. (FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa - TRT 23/2016) Atente para as afirmações

abaixo.
L A vírgula colocada imediatamente após o travessão (somos obrigados a obedecer - inclusive nos
atos mais simples, como o de andar a pé-, há uma
evidente arbitrariedade) pode ser suprimida, sem
prejuízo da correção e do sentido.

11. Sem prejuízo da correção, o segmento nas quais
(confusas aglomerações, nas quais a opressão
viceja) pode ser substituído por "em que".
111. A crase é facultativa no segmento do manual de
instruções de um aparelho eletrônico à numeração
das linhas de ónibus.

Ordem direta: A opressão viceja em confusas
aglomerações. Pode-se usar em que, ou nas quais,
contanto que a preposição "em" seja mantida. Preste
muita atenção na concordância.
!11. Errado. De algo a algo =a preposição foi exigida.
T0mos um substantivo feminino posposto, juntando com o artigo feminino "a", resulta em à.
Caso prefira, e eu indico, substitua o substantivo feminino por um masculino e se resultar em ao,
haverá crase. Veja: do manual de instruções de um
aparelho eletrónico ao número das linhas de ônibus...
167. {FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRT 23/2016) Mantendo-se a correção gramatical e, em linhas gerais, o sentido originaL uma redação alternativa para um segmento está em;

(A) O narrador de O silenceiro, escrito pelo argentino
Antonio di Benedetto, encontra-se entre os que
seguem a ideia de que, com o progresso, as cidades
foram transformadas em confusas aglomerações.
(8) Ganhando existência própria, os barulhos- ele-

mentos inextricáveis da cidade-, intrometem-se
no cotidiano desse homem.
(C) À espera do barulho e à ideia de que certamente

se repetirá o narrador despedaça-se ante sua
visão.
(D) Gradativamente incorporados à vida: os aparelhos, os sinais, as linguagens e os sons consomem-nos a atenção, os gestos e a capacidade de
lhes entender.
(E) Impregnado de complexidade, o processo que
convencionamos chamar pelo nome de progresso, ao qual se sobrepõe ideias de avanço
torna a organização da vida cada vez mais tortuosa.

Está correto.o que consta APENAS em

IA} 111.
(B) I e 111.

(C) lell.
(0) llelll.

(E} 11.

Alternativa correta: letra "a"
O Nota da autora: Questão de reescritura de
frases- pontuação, pronome e regência.
Na alternativa A, usaram-se várias intercalações e
para não confundir, leia os trechos em negritos para
se certificar de que há sequência sintática: O narra-

(oes:w e Coerência- Reescritura de frases
dor de O sifenceiro, escrito pelo argentino Antonio
di Benedetto, encontra-se entre os que seguem a
ideia de que, com o progresso, as cidades foram
transformadas em confusas aglomerações.
Alternativa "b" - Não se separa o sujeito do
predicado (ou do verbo): os barulhos - elementos
inextricáveis da cidade- intrometem-se ... == a vírgula
após o segundo travessão deve ser retirada.

Alternativa "c"- Regência: À espera do barulho
e da ideia de que certamente ...; quanto à pontuação,
é preciso inserir vírgula para marcar a inversão: A
espera do barulho e da ideia de que certamente se
repetirá, o narrador. ..
Alternativa "d"- Pronome: os gestos e a capacidade de entendê-los"" verbo transitivo direto exige o
pronome oblíquo "os". Verbo terminado em "r""" lós.
•

DICA

Pronomes pessoais oblíquos o (s), a (s) possuem
função de objeto direto (sem preposição) e o lhe
(com preposição) possui função de objeto indireto,
complemento nominal ou adjunto adnominal.

l
l
i

i

I

Alternativa "e" - Falta vírgula para separar
a or<Jção subordinildil adjetiva explicativa: o processo que convencionamos chamar pelo nome
de progresso, ao qual se sobrepõe ideias de
avanço, torna a organização da vida cada vez mais
tortuosa.
168. (FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa - TRT 23/2016} Está correta a redação que
se encontra em:
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O Nota da autora: Questão de reescritura de
frases - pontuação, vozes verbais, concordância e
regência.
A primeira vírgula indica inversão; as posteriores,
intercalação.
Concordância verbal: os barulhos configuram-se
(voz passivil sintética). Na passiva analítica: os barulhos são configurados. O verbo deve concordar com
o sujeito.

Alternativa "a" - Concordância: do que não
lhes interessa= aqui!o o qual interessa a eles.
Alternativa "b" - Concordância: Ouvem-se os
sons = os sons são ouvidos.
Alt!:!rnativa "d" -Concordância: Cada um dos
rumores acossa.

Alternativa "e" - Concordànci<J: as pessoas e a
tecnologia emboscassem.
169. (FCC- Analista Judiciário -Área Administrativa- TRT 23/2016) Uma redação alternativa a partir
de um segmento do texto, em que se mantêm a correção e a lógica, está em:
(A) Vê-se cidades sendo demolidas, memórias sendo
apagadas, uma população flutuante viajando de
acordo com as oportunidades econômicas.
(B) É comum que, na história do cinema, grande
parte dos momentos de pico de criatividade
acompanhe transformações históricas.
(C) De acordo com a pesquisadora Cecília Mello,
devem haver transformações causadas ao indivíduo que interessam a Jia investigar.

(A} Os ruídos indesejados invadem a privacidade,
obrigando os moradores das cidades a participarem do que não lhes interessam.

(D) Ainda que tenha apenas 45 anos, não exagera

{B) Ouve-se, ainda que de dentro de apartamentos
com janelas fechadas, os sons indesejados do
programa de televisão no último volume do imóvel vizinho.

(E) O jovem Jia Zhang-Ke, testemunhou fatos his-

{C) Para alguns, os barulhos da cidade, mais do que

mera consequência do aprimoramento tecnológico, configuram-se como estorvo cuja insistência altera a vida.
(D) Cada um dos rumores produzidos pelas pessoas
na cidade grande acossam os mais sensíveis, causando estresse e doença.
{E) Prestes a explodir, o homem indefeso constata
que as pessoas e a tecnologia trabalham contra
ele, como se os emboscasse a cada esquina.

Alternativa correta: letra "c"

quem, ao avaliar o cineasta chinês Jia Zhang-Ke,
exalta-lhe como um dos maiores do mundo.
tóricos como a morte de Mao Tse-Tung, o fim
da Revolução Cultural e a ascensão de Deng
Xiaoping ao poder.

Alternativa correta: letra "b"
O Nota da autora: Questão de reescritura de frases- pontuação, concordância, pronome e regência.
Pontuação: ocorreu intercalação do adjunto
adverbial de lugar (na história do cinema); concordância: grande parte acompanhe.

Alternativa "a"- Concordância: veem-se cidades sendo demolidas (voz passiva sintética) = cidades sendo demolidas são vistas (voz passiva analítica).
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Alternativa "c" - Concordância: deve haver
(verbo impessoal e transitivo direto) transformações

(objeto direto), ou devem existir {verbo intransitivo)
transformações (sujeito).
Alternativa "d" - Pronome e regência: o verbo
exaltar é transitivo direto, logo a forma correta é

exalta-o.
Alternativa "e" - Pontuação: não se separa o
sujeito do verbc (ou predicado) O jovem Jia Zhang-Ke testemunhou ...
o;;:

170. (FCC- Analista Judiciário- Ãrea JudiciáriaTRT 23/2016) O segmento destacado que introduz
uma explicação encontra-se em:
(A) Depois íamos passear à beira do lago ...
(Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela aleia imponente que vai dar no chafariz.
Depois, íamos passear à beira do lago .. .)

(8) O fato é aue não me sobrou nenhuma ..
(C) ... estendia a mão 1M.@ tocar o pequeno grão...
(0} ... só~ tivéssemos o prazer de encontrá-las.
(De algum modo, depois de catadas elas desapareciam e hoje me pergunto se não era minha avó
que as guardava e tornava a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que nó o estávamos
olhando, s6 para que tivéssemos o prazer de er.wntrá-las.)

{E) ... é que não me lembro de jamais ter visto ..
(Mas há ainda um outro detalhe estranho - é que
não me lembro de jamais ter visto uma dessas
sementes lá em casa.)

Alternativa correta: letra "e" - Sem voltar ao
trecho não teria como fazer a questão. Ocorre explicação do detalhe estranho.
Alternativa "a"- Tempo: quando íamos passear
à beira do lago? Depois.
Alternativa "b"- O fato é isto: a oração posterior
é substantiva predicativa e o "que" é conjunção integrante. Não há explicação.
Alternativa "c"- Finalidade: para que estendia a
mão? Para tocar o pequeno grão ...
Alternativa "d" - Finalidade: para que minha
avó as guardava e tornava a despejá-las nas
folhagens todas as manhãs? Para que tivéssemos o prazer de encontrá-las.

Texto para responder as questões.

Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar laia, e,
muita antes de ir morar no Leb/on, o Jardim Botânico
foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor

de creme, que eu caminhava todas as manhãs de
mãos dadas com minha avó. Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela ateia imponente que vai dar no chafariz. Depois, {amos passear à
beira da lago, ver as vitórias-régias, subiras escadarias
de pedra, observar o relógio de sal. Mas famas, sobretudo, catar mulungu.
Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor do que um grão de
ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste
com a pontinha preta seu vermelho é um vermelha
vivo, tão vivo que parece quase estranho à natureza.
t bonita. Era um verdadeiro prêmio conseguir encontrar um mulungu em meio à vegetação, descobrir de
repente a casca vermelha e viva cintilando por entre
as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com que alegria eu me abaixava
e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que par
causa da ponta preta tinha uma aparência que a mim
lembrava vagamente um olho.

Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre prestava atenção nos detalhes das coisas. Acho quejó
nessa época eu olhava em torno com olhos mínimas.
Mas a grandeza das manhãs se media pelo quantidade de mulungus que me restava na palma da mão
na hora de ir para casa. Conseguia às vezes juntar um
punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é curioso
que nunca tenha sabido ao certo de onde eles vinham,
de que árvore ou arbusto caíam aquelas sementes vermelhas. Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por
entre as folhas e sempre numa determinada região do
Jardim Botânico.
Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma
árvore de mulungu. Um dia, procurei no dicionário
e descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e
que também é conhecido pelo nome de flor-de-coral.
':Arvore regular, ornamental, da família das leguminosas, originária da Amazónia e de Mato Grosso, de flores
vermelhas, dispostas em racimos multifloros, sendo as
sementes do fruto do tamanho de um feijão (mentira!),
e vermelhas com mácula preta (isto, sim)'; dizia.

Mas há ainda um outro detalhe estranho é que não me lembro de jamais ter visto uma dessas
sementes lá em casa. De algum modo, depois de
catadas elas desapareciam e hoje me pergunto se
não era minha avó que as guardava e tornava a despejá-/as nas folhagens todas as manhãs, sempre que
não estávamos olhando, só para que tivéssemos o
prazer de encontrá-las. O fato é que não me sobrou
nenhuma e elas ganharam, talvez por isso, uma aura
de magia, uma natureza impalpável. Dos mulungus, só me ficou a memória- essa memória mínima.
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... !JMme restava na palma da mão... (quantidade
de mulungus que me restava na palma da mão)
•.. o prazer de encontrá-/as. (último parágrafo)

111. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRT 23/2016) Está correto o que se afirma em:
{A) No trecho De algum modo, depois de catadas elas

desapareciam ... {5o parágrafo), a ordem das pala~
vras pode ser alterada para "Depois de catadas
de algum modo, elas desapareciam", sem que se
altere o sentido originaL
{8) Na frase Disse isso à minha avô e ela riM, comen-

tando que eu era como meu pai, sempre prestava
atenção nos detalhes das coisas {3o parágrafo), os
verbos destacados se referem à mesma pessoa.

Os elementos destacados acima
ordem dada, a:

(8) aparência- quantidade

-i sementes

(C) aparência- mulungus- folhagens

(0) grão- quantidade- sementes

(E) grão- grandeza- folhagens

Alternativa correta: letra "b"
O Nota da autora: Vamos eliminando?
1.

. .. tinha uma aparência a qual a mim lembrava
= aparência. O "que" é pronome relativo (pode
ser substituído por "a qual") e retoma aparência.
Eliminadas A, O e E.

2;

Quantidade de mulungos a qual me restava =
"que" relativo e retoma quantidade. Eliminada C,
resposta encontrada.

reza impalpável (So parágrafo), o termo destacado pode ser substituído por seu sinônimo
"imperceptível", mantendo-se o mesmo sentido.
(E) Na frase Era ali, por suas a!eias de areia cor de
creme, que eu caminhava todas as manhãs de
mãos dadas com minha avô (lo parágrafo), mantém-se a correção caso se suprima o verbo inicial
juntamente com o termo "que".

na

{A) ponta preta - mulungus- sementes

{C) Em Mas há ainda um outro detalhe estranho ...
{So parágrafo), a flexão do verbo se deve ao elemento destacado.
(0) No segmento ... uma aura de magia, uma natu-

referem~se,

3.

Não me lembro de jamais ter visto uma dessas

sementes.. que as guardava = guardava as
sementes; despejá-las= despejava as sementes;

encontrá-las= encontrar as sementes.
Alternativa correta: letra "e" - Perceba que
é preciso ler o período sem a intercalação (adjunto

DICA* Siga o raciocínio da substituição que faci-

lita.

adverbial de lugar): Era ali que eu caminhava todas as
manhãs "'Ali eu caminhava todas as manhãs.

Alternativa "a" - O sentido é alterado para
a forma como foram catadas. Passa a ser adjunto
adverbial do verbo "catar".
Alternativa "b"- Sujeitos distintos: ela- sujeito
de riu; eu- sujeito de prestava.

Alternativa "c" - O verbo haver é impessoal
(sentido de existir) e o termo em destaque possui
função de objeto direto. O verbo não concorda com
o objeto direto e não há sujeito= verbo, obrigatoriamente, no singular.
Alternativa "d"- Não possuem relação semântica. lmpa!póvel: que não pode ser apalpado, imaterial ou inatingível; imperceptível: que não se consegue notar ou perceber, geralmente, pelos sentidos
{audição); inaudível.

172. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRT 23/2016)
... íl1!J:.. a mim lembrava vagamente um olho. (por
causa da ponta preta tinha uma aparência que a mim
lembrava vagamente um olho)

Texto para responder às questões.
Depois que se tinha fartado de ouro, o mundo
teve fome de açúcar, mas o açúcar consumia escravos.
O esgotamento das minas- que de resto foi precedido
pelo das florestas que forneciam o combustível para
os fomos -, a abolição da escravatura e, finalmente,
uma procura mundial crescente, orientam São Paulo
e o seu porto de Santos para o café. De amarelo, passando pelo branco, o ouro tornou~ se negro.
Mas, apesar de terem ocorrido essas transformo·
ções que tomaram Santos num dos centros do comércío intemaôonol, o local conserva uma beleza secreta;
à medida que o barco penetra lentamente por entre
as ilhas, experimento aqui o primeiro sobressalto dos
trôpicos. Estamos encerrados num canal verdejante.
Quase podíamos, só com estendera mão, agarrar essas
plantas que o Rio ainda mantinha à distância nas suas
estufas empo!eiradas lá no alto. Aqui se estabelece,
num palco mais modesto, o contato com o paisagem.
O arrobo/de de Santos, uma planície inundada,
crivada de lagoas e pântanos, entrecortada por

I

1.:

I.

..

!"''

riachos estreitos e canais, cujos contornos são per~

petuamente esbatidos por uma bruma nacarada,

Alternativa correta: letra "d"

assemelha-se à própria Terra, emergindo no começo
da criaçâo. As plantações de bananeiras que a cobrem

são do verde mais jovem e terno que se possa imaginar: mais agudo que o ouro verde dos campos de juta
no delta do Bramaputra, com o qual gosto de o asso·

Certo. Assunto: análise sintática. Possuí ideia de
expllcação: aposto explicativo (possuí pontuação).
11.

cio r na minha recordação; mas é que a própria fragili-

••'

dade do matiz, a suo graci/idade inquieta, comparada
com a suntuosidade tranqui/a da outra, contribuem
para criar uma atmosfera primordial.

•

Durante cerca de meia hora, rolamos por entre

,.

bananeiras, mais plantas mastodontes do que árvo-

res anãs, com troncos plenos de seiva que terminam
numa girtJndola de folhas elásticas por sobre uma
mão de 700 dedos que sai de um enorme lótus castanho e rosado. A seguir, a estrada eleva-se até os 800
metros de altitude, o cume da serra. Como acontece
em toda parte nessa costa, escarpas abruptas protegeram dos ataques do homem essa floresta virgem
tão rica que para encontrarmos igual a ela teríamos de
percorrer vórios milhares de quilómetros para norte,
junto da bacia omazónica.
Enquanto o carro geme em curvas que já nem
poderíamos qualificar como Hcabeças de alfinete~ de
tal modo se sucedem em espiral, por entre um nevoeiro
que imita a alta montanha de outros climas, posso
examinar à vontade as árvores e as plantas estendendo-se perante o meu olhar como espécimes de museu.
(Adaptado de: Ltvi-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. Coimbra, Edições 70, 1979, p. 82-3)
173. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRF 3/2016) Considere as frases abaixo.
!.

IL

O segmento que se estende de uma planície
inundada até uma bruma nacarada (3o parágrafo) constitui explicação do termo antecedente, de maneira que poderia ser iniciado por
Hque é", sem prejuízo para o sentido.
Neste mesmo segmento, as vírgulas poderiam
ser substituídas por ponto-e-vírgulas, uma vez
que se trata de uma sequênda de características
atribuídas a um mesmo termo.

111. No mesmo período, a oração iniciada por emergindo pode tanto subordinar-se a assemelha-se
como a Terra.

Errado. Assuntos: período composto e pronome
relativo. A última oraV1ão é adjetiva (possui pronome relativo- cujos) e se refere a contornos, não

à planície.

m.

Certo. Assunto: período composto -orações reduzidas. 1. assemelha-se à própria Terra, emergindo
(oração subordinada adverbial temporal reduzida
de infinitivo) equivale a assemelha-se quando
emerge; 2. assemelha-se à própria Terra, emergindo (oração subordinada adjetiva explicativa
reduzida de gerúndio) pode equivaler também a
assemelha-se à própria Terra que emerge.

174. {FCC- Analista Judiciário~ Área Administrativa ~ TRF 312016) Uma redação alternativa para o
segmento ... mas é que a própria fragilidade do matiz,
a sua graci/idade inquieta, comparada com a suntu-

osidade tranquila da outra, contribuem para criar uma
atmosfera primordial (3° parágrafo), sem prejuízo da
correção e do sentido, está em:
(A) conquanto seja a fragilidade mesma do colorido,

aliada à graciosidade fugaz, em contraposição à
riqueza consolidada da outra, que contribui para
a formação de um clima primaz.
(B) não obstante a própria instabilidade da colora-

ção, à sua gratuidade pode-se comparar o fausto
despreocupado da outra, que contribui para instaurar um ambiente primevo.
(C) todavia, é devido à própria fragilidade do tom- à
sua graciosidade irrequieta- posta em paralelo
com o fausto inabalável da outra, que contribui
para inventar um ambiente primordial.
{0) mas é, no entanto, a própria delicadeza do matiz,

sua gratuidade inconstante, que, comparada ao
luxo estável da outra, contribui para a conformação de um meio ambiente ancestral.
(E) é, todavia, porque a própria fragilidade da colo-

ração e a sua grac·losldade instável, comparada
ao fausto tranquilo da outra, contribuem para
conformar uma ambientação primitiva.

Está correto Oque consta em
(A) 1!!, apenas.
(B} t,lleliL
(C) I e 11, apenas.
(0) I elll,apenas.
{E) 11, apenas.

Alternativa correta: letra "e" - Dividindo as
informações facilita muito:

-mas é que"' é, todavia, porque;
-a própria fragilidade do matiz= a própria fragilidade da coloração (matiz: diferentes tons por que
passa uma mesma cor);

f
I

Coesão e Coerência- Reescritura de frases
- a sua gracilidade (característica ou particularidade de gracioso) inquieta= a sua graciosidade instável (sentido figurado: em que há variabilidade; que
não possui constância; variável ou mutável);
- comparada com a suntuosidade (que está
repleto de luxo; fausto) tranquila da outra= compa-

rada ao fausto tranquilo da outra. Regência: comparado com, ou comparada a; as duas formas estão
corretas;
-contribuem para criar uma atmosfera (ambiente
que determina psicológica e espiritualmente uma
pessoa) primordial (que é o princípio ou a origem de)
=contribuem para conformar (formar, dispor, configurar, criar) uma ambientação primitiva.
Erros:

i

Alternativa "a" - conquanto indica concessão
(subordinação); fugaz; contraposição; primaz.
Alternativa "b" - não obstante; instabilidade;
gratuidade; despreocupado; da; primevo.
Alternativa "c"- não cabem travessões, apenas
vírgulas, pois há paralelismo sintático; inabaláveL
Alternativa "d"- no entanto; gratuidade; está-

Texto para responder às questões.
Estava mal chegando a São Paulo, quando um
repórter me provocou: "Mas como, Chico, mais um
samba? Você não acha que isso já está superado?"
Não tive tempo de me defender ou de atacar os
outros~ coisa que anda muito em voga. Já era hora de
enfrentar o dragão, como diz o Tom, enfrentaras luzes,
os cartazes, e a pfateia, onde distingui um caro colega
regendo um coro pra frente, de franca oposição. Fiquei
um pouco desconcertado pela atitude do meu amigo,
um homem sabidamente isento de preconceitos. Foi-se o tempo em que ele me censurava amargamente,
numa roda revolucionária, pelo meu desinteresse em
participar de uma passeata cívica contra a guitarra
elétrica. Nunca tive nada contra esse instrumento,
como nada tenho contra o tamborim. O importante é
Mutantes e Mortinho do Vila no mesmo palco.

I
1

de renovação. Não se trata de defender a tradição,
família ou
propriedade de ninguém. Mas foi com o samba
que João Gilberto rompeu as estruturas da nossa
canção. E se o rompimento não foi universal, culpa é
do brasileiro, que não tem vocação pro exportar coisa
alguma.
Quanto a festival, acho justo que estejam todos
ansiosos por um primeiro prêmio. Mas não é bom
usar de qualquer recurso, nem se deve correr com
estrondo atrás do sucesso, senão ele se assusta e
foge logo. E não precisa dar muito tempo para se perceber "que nem toda loucura é genial, como nem toda
lucidez é velha':
(Adaptado de: HOLANDA, Chico Buarque de,
apud Adélia 8. de Menezes, Desenho Mágico: Poesia
e Política em Chico Buarque, São Paulo, Ateliê, 2002,
p.28-29)

175. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRF 3/2016) No segmento ... nem se deve correr
com estrondo atrás do sucesso, senão ele se assusta e
foge logo {3o parágrafo), o termo destacado pode ser

substituído, mantendo-se a lógica e o sentido origina!, por:

ve!.

I
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Mas, como eu ia dizendo, estava voltando da
Europa e de sua música estereotipada, onde samba,
toada etc. são ritmos virgens para seus melhores músicos, indecifráveis para seus cérebros eletrônicos. "Só
tenho uma opção, confessou-me um italiano - sangue novo ou a antimUsica. Veja, os Beatles, foram à
fndia ..." Donde se conclui como precipitada a opinião,
entre nós, de que estaria morto o nosso ritmo, o lirismo
e a malícia, a mafemofência. É certo que se deve romper com as estruturas. Mas a música brasileira, ao contrário de outras artes, já traz dentro de si os elementos

(A) exceto se

(B) salvo
{C) do contrário
(0) não obstante
(E) por mais que

Alternativa correta: letra "c" - Senão equivale,
no contexto, a caso contrário e se trata de uma conjunção: senão ele se assusta e foge fogo= caso contrário ele se assusta e foge logo.
Dependendo do contexto, poderá ter valor de:
exceto; com exclusão de {preposição); falha; pequeno
defeito (substantivo); pode equivaler a mas (conjun-

ção adversativa).
Alternativa "a"- Perdem-se a lógica e o sentido
original.
Alternativa "b" - Salvo possui sentido de
''exceto, afora" e não é a ideia.
Alternativa "d"- Não obstante indica concessão
- ideias opostas. O sentido seria alterado e o tempo
verbal deveria ser substituído pelo presente do subjuntivo (assuste).
Alternativa "e" -Além de alterar o sentido, os
verbos precisariam ser substituídos por assuste e fuja
(presente do subjuntivo- ações hipotéticas).
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um samba e se eu não acharia que isso já estaria
superado.

176. {FCC- Analista Judiciário- Área Administra-

tiva- TRF 3/2016) Considere as afirmativas aba-ixo.

O termo "coisa" (1" parágrafo) pode ser substituído por"o" com função de pronome, uma vez que,

no período, retoma o segmento que o antecede.
1!.

As orações "de atacar os outros" (1" parágrafo) e

"de defender a tradição" (2" parágrafo) servem

de complemento ao

~entido

do verbo a que se

referem.
!l!. Na frase Mas foi com o samba que João Gilberto
rompeu... (2° parágrafo), o pronome "que" retoma
"samba", além de ser elemento subordinante a
introduzir uma nova oração.

(C) Quando um repórter me provocou e me questionou: por que mais um samba e se eu não acho
que isso já está superado?
(0) Chegando a São Paulo, um repórter me provocou ao questionar-me por que eu iria escrever
mais um samba e se eu não achava que isso já
estivesse superado.
(E) Recém-chegado a São Paulo, fui provocado por

um repórter, que me questionava por que mais
um samba e se eu não achava que isso já estava
superado.

Está correto o que consta de

Alternativa correta: letra "e"

(A) li e lll, apenas.

(Bl 1,11

em.

(C) I e 11, apenas.

(O) I, apenas.

(E) 11!, apenas.

Alternativa correta: letra "d"

O Nota da autora: Questão de coesão, pronome, período composto e análise sintática.

r.

Certo. O que anda muito em voga = pronome
demonstrativo (o: isso) + relativo (que). O, por
equivaler a isso, retoma a ideia da oração anterior. Eliminadas A e E.

!L

Errado. Não tive tempo de atacar"" completa o
substantivo tempo (regência nominal). EliminadasBeC.

HL Errado. Não é pronome relativo, isto é, não
retoma termo e não pode ser substituído por uo
qual".

177. (FCC- Analista Judiciário- Area Administrativa- TRF 3/2016) Estava mal chegando a São Paulo,
quando um repórter me provocou: "Mas como, Chico,
mais um samba? Você não acha que isso jó estó superador(lo parágrafo)

Mantendo-se, em linhas gerais, o sentido original. o trecho acima está corretamente reescrito, em
um único período, em:
(A) Cheguei a São Paulo quando um repórter, questionando-me por que mais um samba - se eu
não achava que isso já estava superado-, provocou-me.
(B) Quando um repórter, recém-chegando a São
Paulo, provocou-me questionando porque mais

O Nota da autora: Questão de reescritura de
frases e discurso direto e indireto.
1.

Estava mal chegando a São Paulo ""' Recém-chegado a São Paulo;

2.

quando um repórter me provocou= fui provocado
por um repórter;

3.

Discurso direto (transcrição exata da fala das
personagens, sem participação do narrador}:
ffMas como, Chico, mais um samba? Você não acha
que isso já está superado?"'"' discurso indireto
(intervenção do narrador no discurso ao utilizar
as suas próprias palavras para reproduzir as falas
das personagens): o repórter me questionava
por que mais um samba e se eu não achava que
isso já estava superado.

DICAS de transposição do discurso direto
para o indireto
1.

Mudança das pessoas do discurso:

Discurso direto

Discurso indireto

primeira pessoa

terceira pessoa

eu, me, mim, comigo

ele, ela, se, si, consigo, o,
a, lhe

nós, nos, conosco

eles, elas, os, as, lhes

meus,
minha,
meu,
minhas, nosso, nossos, seu, seus, sua e suas
nossa, nossas

3.

Mudança de tempos verbais:

Discurso direto
Presente do indicativo

Discurso indireto
pretérito imperfeito
indicativo

do

Pretérito perfeito do indi- pretérito mais-que-perfeito do indicativo
cativo

~~esã~--=·~erê~_cia- Reescritura de fras-es

Discurso direto
Futuro do presente
indicativo
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(0) 11, apenas.

Discurso indireto

do

futuro do pretérito
indicativo

do

pretérito imperfeito
subjuntivo

do

{E) 11 e 111, apenas.

Presente do subjuntivo
Futuro do subjuntivo
Imperativo

Mudança na pontuação das frases:

4.

Discurso direto

Alternativa correta: letra "a"
O Nota da autora: Questão de crase, regência
e acentuação.

L

Certo. Em homenagem às potêncids, há a preposição a+ o artigo feminino plural as, resultando
em às; retirando o artigo, temos apenas a preposição, ou seja, singular {a) + plural (potências) e
não haveria crase: Em homenagem a potências.

11.

Certo. Acento diferencial: ele tem - eles têm;
po-rém: palavra acentuada por ser oxítona terminada em "em".

Discurso indireto

frases declarativas
interrogativas,
Frases
{o
emissor constata um
exclamativas e imperati-

fato - informa ou declara
alguma coisa)

vos

6.
Mudança dos advérbiOS e adjuntos
adverbiais:

Discurso direto

Discurso indireto

Ontem

no dia anterior

Hoje

naquele dia
momento

e

Amanhã

no dia seguinte

Aqur~

alie/ó

aí, cá

Este, esta e isto

naquele

aquele, aquela, aquilo

Alternat1va "a"- Altera o sentido do tempo.
Alternativa "b" - Causa ambiguidade: quem
chegou a São Paulo?; ortografia: por que.
Alternativa "c" -Informação incompleta.
Alternativa "d"- Sentido alterado e conjugação
verbal incorreta.
178. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRF 3/2016) Atente para as afirmativas abaixo.

L

Em ... presta homenagem às potências dominantes..., o sinal indicativo de crase pode ser suprimido excluindo-se também o artigo definido,
sem prejufzo para a correção.

11. O acento em "têm" (Todos os objetos reunidos ali
têm como princípio o fato de terem sido retirados de seu contexto) é de caráter diferencial, em
razão da semelhança com a forma singular "tem",
diferentemente do acento aplicado a "porém" {3°
parágrafo), devido à tonicidade da última sílaba,
terminà~a em "em".

111. Os acentos nos termos "excelência" e "necessário" devem-se à mesma razão.
Está correto o que consta em
(A) Lllelll.

(B) I, apenas.
(C) I e 111, apenas.

Certo. São paroxítonas terminadas em ditongo.
Na tabelinha, para facilitar:

179. (FCC- Analista Judlciárío- Área Administrativa- TRF 3/2016)
... suas financiadoras

{Muitas obras antigas celebram vitórias militares
e conquistas: a maior parte presta homenagem às
potências dominantes, suas financiadoras.)
Suas diferenças funcionais ..
{0 museu reúne todas essas manifestações de
sentido oposto. Expõe tudo junto em nome de um
valor que se presume partilhado por elas: a qualidade artística. Suas diferenças funcionais, suas
divergências políticas são apagadas.)

... seu caróter mais violento ...

(O museu, por retirar as obras de sua origem,
é realmente "o lugar simbólico onde o trabalho de
abstração assume seu caráter mais violento e mais
ultrajante".)
Os pronomes dos trechos acima referem-se, respectivamente, a:
{A) vitórias militares- manifestações- museu
(B) vitórias militares- obras modernas- museu
(C) potências dominantes - obras modernas - trabalho de abstração
(O) poténcias dominantes- manifestações -trabalho de abstração
(E} potências dominantes museu

obras modernas -

Revisaço"'- Língua
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Por~uguesa

• Duâa NogueiYa

ICI 111.
Alternativa correta: letra "d"

(0) lle 111.

O Nota da autora: Vamos, juntos, encontrando

{E) lelll.

os termos a que as palavras se referem e eliminando

as alternativas.

Alternativa correta: letra "a"

1. financiadoras das potências dominantes
(posse}. Eliminadas A e B;

2. as diferenças funcionais das manifestações
{posse). Eliminadas C e E;

3. o caráter do trabalho de abstração (posse).

O Nota da autora: Questão di:: pontuação, período composto, análise sintática, pronome relativo e
regência.
I.

Certo. Os travessões intercalam a oração subordinada adjetiva {possui pronome relativo) e
podem ser substituídos por vírgulas ou parênteses. Assunto muito exigido em provas há anos.

Trechos para responder à questão.

Assuntos: pontuação e período composto.
A Austria entrou para a história da inteligêncía
do século 20 como fonte de gênios - Sigmund Freud,

o criador da psicanálise, e o pintor expressionista Egon
Schiele são alguns deles. Em outra face, menos vistosa, foi também um dos berços mentais do nazismo.

Numa perspectiva mais amena, vastas regiões do país
são conhecidas pela sua beleza inóspita, altas montanhas, desfiladeiros eprecipícios onde a neve e o verde
competem, sob a proteção de hospedarias pitorescas,
para atrair turistas ao som da música típica do Tiro/.
(.. .) Podemos nos perguntar como um projeto
aparentemente tão limitado- que um leigo credita-

ria a uma mera expressão de ressentimento confessional - possa de fato se transformar em grande

11.

Errado. Em primeiro lugar, sabe-se que o pronome relativo "onde" retoma lugar físico; em
segundo, a preposição "em" é exigida. Na ordem
direta: A neve e o verde competem (em algum
lugar) em altas montanhas, desfiladeiros e precipícios= onde.
O pronome relativo "cuja" concorda com o termo
posterior e indica posse do termo anterior, ou
seja, impossível fazer a substituição.
Exemp:o: O Leblon, cujo metro quadrado e cujo
IPTU ficam na estratosfera, também tem os seus
marginais de estimação.= o metro quadrado do
Leblon, o IPTU do Leblon.

literatura.

~

(...)Distinta de suas narrativas mais conhecidasra
obra mantém intactas a linguagem e a verve de Thomas Bemhard. Hó um humor sombrio em todas as
póginas, mas nada se reduz a uma anedota- o leitor ri
de algo que não consegue controlar ou definir.

O pronome "cujo" tem valor adjetivo, pois sempre acompanha um substantivo, com o qual concorda em gênero e número.

180. {FCC -Analista Judiciário- Área Administrativa- TRT 9/2015) Considere as afirmações abaixo.
L

No segmento.. que um leigo creditaria a uma
mera expressão de ressentimento confessional ... ,
podem-se substituir os travessões por vírgulas.

11.

Sem prejuízo do sentido e da correçào, no segmento ... altas montanhas, desfiladeiros e precipícios onde a neve e o verde competem ..., o elemento
destacado pode ser substituído por: "cuja".

111. Sem prejuízo da correção, uma pontuação alternativa para o segmento que inicia o último trecho é: Distinta de suas narrativas mais conhecidas, a obra mantém intactas, a linguagem e a
verve de Thomas Bernhard.
Está correto o que se afirma APENAS em

IA} I.
{8) lell.

DICA

Assuntos: pronome relativo e regência.

111. Errado. Não pode separar o sujeito, embora
o predicativo "intactas" esteja entre sujeito e
verbo. Poderia intercalar indicando inversão: a
obra mantém, intactas, a linguagem e a verve
de Thomas Bernhard. Na ordem direta {iniciando
com o sujeito): a obra mantêm a linguagem e a
verve de Thomas Bernhard intactas.

Assuntos: pontuação e análise sintática.

Trecho para a questão.
(. .. )Numa perspectiva mais amena, vastas regiões
do país são conhecidas pela sua beleza inóspita, altas
montanhas, desfiladeiros e precipícios onde a neve e o
verde competem, sob a proteção de hospedarias pitorescas, para atrair turistas ao som da 1núsica típica do Tiro!.
(... ) Podemos nos perguntar como um projeto
aparentemente tão limitado - que um leigo creditaria a uma mera expressão de ressentimento confes-

927

sional -possa de fato se transformar em grande literatura. Em livros como O náufrago, Árvores abatidas
e Extinçáo, um narrador exasperado e aparentemente
sem rumo, que se realiza em frases a um tempo irresistíveis e intermináveis, vai como que destruindo a golpes de medida impaciência qualquer possibilidade de
remissão humana.
Um exemplo: "Num hotel do centro de Viena,
cidade que sempre tratou pensadores e artistas com
a maior falta de consideração e desfaçatez possiveis
e que poderia com certeza ser chamada de o grande
cemitério de fantasias e das ideias, porque di!apidou,
desperdiçou e aniquilou um número mil vezes maior
de gênios do que aqueles aos quais de fato emprestou fama e renome mundial, foi encontrado morto um
homem que, com absoluta clareza de pensamento,
deixou registrado num

!I

bilhete o verdadeiro motivo de seu suicidio, bilhete
que, então, prendeu ao paletó." O trecho é de um dos
textos que compõem O imitador de vozes.

I

(... )Esse "nós: que nunca se apresento, é a representação de um coro, uma voz coletiva, o temível
"senso comum"- ou a voz da Áustria, que Thumas Bernhard transformou numa província asfixiante e opressiva e numa das obras mais desconcertantes da literatura ocidental.
(Adaptado de: TEZZA, Cristovao. Disponível em:
http:l/www.cristovaotezza.com.br{textoslp_
resenhas.htm)
181. (FCC- Analista Judiciário- Área Administra~
tiva- TRT9/2015) Consideradas a correção e as rela-

ções de sentido estabelecidas no trecho, afirma-se
corretamente:
(A)

No segmento ... vai como que destruindo a golpes
de medida impaciência..., o elemento destacado
por ser substituído por: "por assim dizer".

{8) O sina! indicativo de crase é facultativo e pode

ser inserido no elemento destacado em: que um
leigo creditaria a uma mera expressão de ressentimento confessiona!...
{C) O segmento ... para atrair turistas ao som da
música típica do Tiro! introduz noção de
causa, de maneira que o elemento destacado pode
ser substituído por: "por".
(0) O elemento destacado em porque di/apidou,
desperdiçou e aniquilou ... introduz a consequênda do que se afirma antes e pode ser substituído
por "por isso".
(E) O elemento destacado em .. que Thomas Bernhard transformou numa provfncia asfixiante ...
introduz uma restrição ao termo imediatamente
anterior.

Alternativa correta: letra "c"
O Nota da autora: Questão de semântica,
odo composto e crase.

perí~

Para indicar causa, faz-se a pergunta "por quê?".
Vejamos: Por que competem? Porque atraem turistas
ao som da música típica do Tirol. Substituindo: competem por atrair turistas ao som da música típica do Tirol.
Perigo! Na forma utilizada no texto, imediatamente, temos a ideia de finalidade (para quê?), mas
na alternativa, a banca menciona a substituição por
"por". Ao substituir, passa a indicar causa. Aqui está
o detalhe.
Trabalhando por eliminação:
Alternativa "a"- vai como que destruindo equi~
vale a vai destruindo; alterando para vai por assim
dizer destruindo, o sentido é alterado.
Alternativa "b"- Não cabe o sinal de crase antes
de artigo indefinido (regra}. Substituindo por palavra
masculina, não resulta em naon: creditaría a um mero
projeto.
Alternativa "d" - Indica causa e não pode ser
substituído por "por isso" porque indicaria consequência. Para indicar causa, poderia ser substituído por
"por isso que".
Analisando:
Porque

Porque

j

j

poderia com cerdilapidou, desperteza ser chamada de o díçou e aniquilou um
grande cemitério de fan- número mil vezes maior
tasias e das ideias?
de gênios ..
consequência

causa

li>- DICA
A pergunta indica consequência; a resposta é a
causa.

Alternativa "e" - Possui pontuação (vírgula)
anteposta ao pronome relativo nque", isso significa
que se trata de uma explicação.
Fixando
exPlicativa = com Pontuação
reStritiva= Sem pontuação

--·-·----·-·----

182. {FCC- Analista Judiciário- Área Administra~
tiva - TRT 9/2015) Está correta a redação da frase
que se encontra em:

(A) Na infância e na adolescência marcado por
extremas dificuldades, Bernhard foi criado pelo
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avô~ o qual, foi seu mestre e mentor para toda a
vida- e enfrentando a miséria da guerra em Salz-

burgo.
(Bl Em 1978, o escritor ltalo Calvino recomendou a

uma editora italiana que, publicassem Thomas
Bernhard, e lhe apresentou como o mais impor-

tante autor daquela época.
(C) E!.-n Origem, Thomas Bernhard discorre sobre o
período de sua formação em que, à procur<> de si
mesmo, descobriu também a literatura.
(D) Uma das paixões de Bernhard, a qual se dedicou com fervor, foi o estudo da música, além de
abandonara ginásio para ser aprendiz de comer-

ciante.
(E) Quando uma gripe mal curada degenerou numa
grave doença pulmonar, a beira da morte, boa
parte da adolescência de Bernhard se passam
em hospitais e sanatórios.

Alternativa correta: letra "c"
O Nota da autora: Analisar, principalmente,
pontuação, concordância, regência, crase e verbo.
Pontuação: a vírgula indica inversão do adjunto
adverbial;
Concordância: o verbo (discorre) concorda com o
sujeito {Thomas Bernhard);
Regência: discorre sobre algo;
Regência e pronome relativo: o relativo retoma
"o período de sua formação". Ordem direta: desce~
briu também a literatura no período de sua formação. A preposição "em" foi exigida. Podem-se usar as
formas em que ou no qual.
Alternativa "a"- Concordância: para confundir,
a banca inseriu preposição nos termos. Como resolver? Retire as preposições e insira um verbo - mantendo o sentido: a infância e a adolescência (foram)
marcadas por extremas dificuldades;
Pontuação: 1. intercalar termos= Na infância e na
adolescência, marcadas por extremas dificuldades, Bernhard foi criado pelo avô; 2. retirar a vírgula
após o pronome relativo: foi criado pelo avô- o qual
foi seu mestre e mentor para toda a vida;
Verbo: e enfrentou a miséria = ação concluída
para dar sentido ao trecho. Síntese: há vários erros.
Alternativa "b" - Pontuação: retirar a vírgula
que separa a conjunção integrante "que"- recomendou a uma editora italiana que publicassem Thomas
Bernhard;
Regência: e o apresentou= apresentou alguémverbo transitivo direto.

Revisaço"- Língua Portuguesa • Duda Nogueira

Alternativa "d"- Coerência: não possui sentido
pelo uso de "além de".
ERRADO!
Regência e crase: o pronome relativo "a qual"
retoma "Uma das paixões de Bernhard". Ordem
direta: Bernhard dedicou-se com fervor a uma das
paixões. A preposição "a" foi exigida+ pronome reta·
tive "a qual"""" à qual.
;.

DICA

Vamos substituir a palavra feminina por uma
masculina?
Uma das paixões de Bernhard, a qual se dedicou
com fervor= Um dos amores de Bernhard, ao qual se
dedicou com fervor. Resultou em "ao"= crase.
Se fosse "que", não teria.
Uma das paixões de Bernhard, a que se dedicou
com fervor= Um dos amores de Bernhard, a que se
dedicou com fervor. Não resultou em "aq" =não tem
crase.
Alternativa "e"- Crase: à beira da morte= locução adverbial formada por palavra feminina;
Concordância: boa parte da adolescência de
Bernhard se passou.
183. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRT 9/2015} Uma redação alternativa para um
segmento do texto, em que se mantêm a correção e,
em linhas gerais, o sentido original está em:
(A) Depois da morte de Picasse, em 1973, a organização do espólio do artista concedeu uma a.utorização à outras coleções para que pudessem
adquirir obras suas.
(8) Expostas no quinto andar do MaMA, a obra as
sublimes Demoiselles D'Avignon denunciam a influência da arte africana, na pintura de Pablo Picasse.
{C) A visita de Picasse ao Museu Etnográficode Paris,
conforme lembra Ann Temke, em 1907, sugerido
pelo amigo e pintor André Derain, configura-se
um momento marcante.
(0) Na representação erótica das formas femininas,
ancoram-se o diálogo entre o pintor e o escultor,
cuja renovação da linguagem, ao mesmo tempo,
em duas e três dimensões estavam sendo experimentadas.
{E) Misturadas aos objetos da decoração, as esculturas não eram expostas por Picasse, que as guardava em casa e no estúdio, uma vez que as considerava pouco comerciais.

Alternativa correta: letra "e"

Coesão e Coerência - Reescritura de frases
O Nota da autora: Questão de crase, concordância, regência, análise sintática e verbo.
~

Não há erro. As esculturas (sujeito), mistu~
radas aos objetos da decoração, não eram expostas por Picasso, que as (as esculturas) guardava
(Picasse) em casa e no estúdio, uma vez que as {as
esculturas) considerava (Picasse).

Alternativa "a"- Crase= não há crase em singular (a= preposição)+ plural (outras).

Alternativa "b" - Concordância = exposta (a
obra)... denuncia.
Alternativa "c"- Concordância= a visíta sugerida. Regência = configura-se como um momento
marcante= a visita é configurada como um momento
marcante.

Alternativa "d" - Concordância, verbo e análise
sintática= o diálogo é ancorado= ancora~se ... (a renovação da linguagem) estava sendo experimentada.
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Alternativa "a" - Concordância: o crescimento
deu; ortografia: vazão; regência: nos anos em que
prosperou. Ordem direta: a Segunda Guerra prosperou em alguns anos. A preposição "em" exigida, mas
não podemos utilizar o pronome relativo "onde" por
não retomar lugar e- sim tempo.

Alternativa "b" - Pronome: não se furtaram
(o advérbio de negação atrai o pronome ol11íquo);
crase: a servir (não se usa crase antes de verbo~; ortografia: tão qual= não são admitidos usos das expressões "tal e qual" e "tal e qual como". Estão corretas as
formas ~tal qual" e "tal como".
Alternativa "c" -as cruezas do intelecto humano
podem chegar a algum lugar. Regência: aonde; concordância: podem chegar (as cruezas).
Alternativa "d"- Regência: 1. trata-se de algo=
Ao pretexto de que se trata; 2. deparam-se com algo
=em prol dos inocentes com que se deparam.

184. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRT 9/2015) Está plenamente clara e correta a redação deste livre comentário:

185. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRT 9/2015) A clareza e a correção da frase original
não resultam prejudicadas com a nova redação que
se indica em:

(A) Depreende-se que o crescimento simultâneo de
duas técnicas mortais deram vasão a estragos
colaterais, nos anos onde prosperou a Segunda
Guerra.

(A) Se há casos em que ela se torna indispensóvel =
desde que hajam casos em que ela seja inevitável.

(8) Parece hoje prosaico que uma dona de casa e
mesmo famílias inteiras não furtaram-se à servir
de espectadores da guerra tal e qual um espetáculo.
{C) O bombardeio de Hiroshima e Nagasaki obvia-

mente deve ser considerado um exemplo
máximo de onde pode chegar as cruezas do
intelecto humano.
(D} Ao pretexto que se trata tão somente de um
golpe moral, há terroristas que não hesitam em
assolar sua fúria em prol dos inocentes que se
deparam.
(E) À devastação perpetrada pelos alemães contra
Londres seguiu-se, não menos devastadora, a
ação de ingleses e americanos contra a cidade
de Dresden.

Alternativa correta: letra "e"
O Nota da autora: Questão de ortografia, pronome, regência, crase e concordância.
Viável colocar a oração na ordem direta: A ação
de ingleses e americanos (sujeito) contra a cidade de
Dresden seguiu~se à devastação perpetrada pelos
alemães contra Londres, não menos devastadora.
Período claro e correto.

(B) na maioria das vezes é um artifício do superficial
que se deseja profundo~ muitas das vezes cuida
de ser profundo o que se constrói de superficial
(C} Na escrita, a ênfase acusa-se na profusáo de exclamações = o emprego de exclamações adotam
como efeito a acusação de uma ênfase.
{D) Com a ênfase, todos os gestos compõem uma dra-

maturgia descontrolada = a serem enfáticos, a
teatralização sem critério marcam-se nesses gestos.
(E} acha que ficaremos encantados com a medida
do seu exagero= cUida que nos cativará com o

excesso de sua ênfase.

Alternativa correta: letra "e" - Divida as informações porque facilita: acha que ficaremos encantados"" cuida que _nos cativará; com a medida do seu
exagero= com o excesso de sua ênfase. Mantém a
clareza e r.ão há erro.
Alternativa "a" - Concordância: haja casos =
verbo impessoal. Ortografia: indispensável é obrigatório; inevitável é algo que não se pode impedir.
Alternativa "b"- A ide ia é: um artifício superficial que é desejado profundo. A reescritura altera o
sentido, ou melhor, não possui sentido.

•
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Alternativa "c" - Concordância: o emprego
(suíeito) adota.

Alternativa "d"- Concordância: a teatralização
marca-se.

(B) (primeiro parágrafo) Nesse sentido é muito óbvio

que ela não seja realística. [...]
(C) (primeiro parágrafo) Além disso é quase sempre

bastante cara de se encenar e de se assistir.
Em nenhum momento da história a sociedade, como um todo, consçguiu sustentar facilmente os custos exorbitantes c.:a ópera.

(D) (primeiro parágrafo)

Texto para responder às questões.

Ópera é um tipo de teatro no qual a maioria ou
todos os oersonaqens cantam durante a maior parte
do tempo ou o tempo todo. Nesse sentido é muito
óbvio que ela não seja rea/ística, e com frequéncía,
no decorrer de seus mais de quatrocentos anos de história, tem sido considerada exótica e estranha. Além
ff.ill.Q é quase sempre bastante cara de se encenar e de
se assistir. Em nenhum momento da história a sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente
os custos exorbitantes da óoera. Por que, então, tanta
gente gosta dela de maneira tão profunda? Por que
dedicam suas vidas
a aoresentá-/a escrever sobre ela assistir a ela?
Por que alguns fãs de ópera atravessam o mundo para
ver uma nova produção ou ouvir um cantor favorito,
pagando imensas quantias por esse fugaz prjvifégio?
E por que a ópera é a única forma de música erudita
que ainda desenvolve de modo significativo novas
audiências apesar de que, no último século ou por
volta disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu
sangue vital, secou até se reduzir a um débil gotejar?
Essas oerauntas são mais sobre a ópera tal como
elo é hoje em dia: sobre aquilo em que a ópera se tomou
no início do século XXI. No que se segue teremos muito a
dizer sobre a história de nosso tema, sobre as maneiras
em que a ópera se desenvolveu durante sua jornada de
quatrocentos anos até nós; mas nossa enfase seró sempre
no presente, no efeito que a ópera continua a ter sobre as
audiências no mundo inteiro. Nosso objetivo é lidar com
uma forma de arte cujas obras mais populares e duradouras foram quase sempre escritas num distante passado europeu, [. ..]mas cuja inf/uéncia em muitos de nós
-e cuja significãnâa em nossa vida hoje em dia- é ainda
palpável. A ópera pode nos transformar: física, emocional
e intelectualmente. Queremos investiqaroorque.
(Caro!yn Abbate e Roger Parker. Uma história da
ópera: os últimos quatrocentos anos. Trad. Paulo Geiger. l.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p
21·22)
186. (FCC TRT 4 - 2015 Analista Judiciário Área
Judiciária) A frase em que o segmento destacado
expressa uma circunstância re.stritiva é:
(A) (segundo parágrafo) Nosso obJetivo é lidar com

uma forma de arte cujas obras mais populares e
duradouras foram quase sempre escritas num distante passado europeu.

{E) (segundo parágrafo) Essas oerauntas são mais

sobre a ópera tal como ela ehoje em dia[ ... ]

Resposta: "b"
O que é uma circunstância restritiva?
Ora, estudamos orações adjetivas explicativas
(todo) e restritivas (alguns). A ideia é a mesma.
Em qual sentido é muito óbvio que ela não seja

reo/ística?
Apenas neste: Opera é um tipo de teatro no qual
a maioria ou todos os personagens cantam durante a
maior parte do tempo ou o tempo todo.
,.._ DICA
Lembrar que o pronome anafórico retoma ideia
e o catafórico cita i dela, ajudaria bastante.
(A} Nosso objetivo"" objetivo de todos.

Importante: possui função de sujeito e não pode
indicar circunstância.

(C) Ao usarem a expressâo "além disso", os
autores deixam claro que há mais informações
(palavra denotativa que indica inclusão, adição),
logo não pode restringir.
(D) Em nenhum momento da história = O
adjunto adverbial indica tempo; nenhum é negação e não restringe.

(E) Essas perguntas = sujeito, ou seja, sem circunstância. A alternativa poderia gerar dúvida se não
pensasse na função sintática.
Substituição: Ópera é um tipo de teatro cujos
. personagens a maioria ou todos cantam durante a

maior parte do tempo.
L O relativo cujos concorda com personagens
e indica posse do termo anterior (um tipo de
teatro);
2. Ordem direta: Personagens de um tipo de
teatro (ópera) cantam durante a maior parte do
tempo.
Está correto, pois a estrutura foi alterada. Cuidado com questões assim! Sempre coloque as orações na ordem direta.
(A) ainda desenvolve (ainda acontece) é diferente
de ainda que de maneira significativa {a oração passa
a ter sentido de concessão, oposição).

V'
.·'!t' •.

', ~:: j "

I

Coesào e Coerência- Reescritura de frases
{C) conseguir sustentar não significa que obteve
recursos. Não é aconselhável ir além das palavras.

Muito cuidado.
{O) Não há correção gramatical (regência}. Verbos

com predicações distintas não podem possuir apenas
um complemento. O correto é apresentá-la {V.T.D.),
escrever sobre ela (1.), assistir a ela (V.T.I.)
(E) O gerúndio (pagando) possui ideia de ação
contínua e não equivale a condição (se forem: futuro
do subjuntivo).

187. (FCC- TRT 4- 2015 Analista Judiciário Area
Judiciária) Considere a frase abaixo e as assertivas
1,!1 el!l.
E por que a ópera é a única forma de música erudita que ainda desenvolve de modo significativo novas
audiências, apesar de que no último século ou por
volta disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu
sangue vital, secou até se reduzir a um débil gotejar?

I. O segmento aoesar de aue intwduz ideia naturalmente compatível com a expressa na primeira
parte do enunciado, de modo que a expectativa
criada na porção inicial se harmoniza com o que
vem a seguir na frase.

11. A palavra até, que usualmente sinaliza o ápice
de uma ação, tem esse sentido prejudicado em
virtude de vir associada à ideia expressa por débil.

111. Se uma vfrgula fosse introduzida antes da
palavra ou, não haveria prejuízo para a correção
original.
É correto o que se afirma APENAS em

(A) 111.
(B) L

(C) te 11.
(D}llelll.

(E) 11.
Resposta: "a"

O

Nota da autora: questão de período composto (conjunção), semântica e pontuação. Trabalhe
por eliminação para evitar erro.
I. Errado. "Apesar de" indica concessão, ideias
opostas: ainda desenvolve de modo significativo
novas audiências versus, no último século .. secou

até se reduzir a um débil gotejar.
Eliminadas B e C.

11. Errado. "Até" é uma preposição que indica
limite.
....

DICA

Pode ser classificada como palavra denotativa
{assemelha-se a advérbio, mas não faz parte de
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uma classe gramatical específica) e indicar inclusão, assim como: inclusive, mesmo, até mesmo,
também, ainda, ademais, além disso, de mais a
mais.
Eliminadas De E. Resposta encontrada semanalisar o último item.
111. Certo: no último século, ou por volta disso "" a
vírgula pode ser inserida, pois "ou" indica possível substituição de uma coisa por outra (no caso,
indica data).
188. (FCC TRT 4 - 2015 Analista Judiciário Area
Judiciária) Segmentos do texto estão, abaixo, associados a outras formulações. A que NÃO prejudica o
sentido e a correção orlginais é:
(A) (primeiro parágrafo) que ainda desenvolve de
modo significativo novas audiências I que desenvolve, ainda que de maneira significativa, novas
audiências.
{B) (primeiro parágrafo) no qual a maioria ou todos

os personagens cantam I cujos personagens, a
maioria ou todos, cantam.

(C) (primeiro parágrafo) conseguiu sustentar facilmente os custos exorbitantes da ópera I obteve
facilmente recursos para custear os gastos excessivos da ópera.
{D) (primeiro parágrafo) Por que dedicam suas vidas

a apresentá-la, escrever sobre ela, assistir a e/a? I
Qual a causa de dedicarem suas vidas a apresentar, escrever e assistir a ela.
{E) (primeiro parágrafo) pagando imensas quantias
por esse fugaz privilégio I se forem pagar imensas
quantias por esse privilégio instantâneo.
Resposta: "b"

O Nota da autora: Questão de regência (pronome relativo), período composto· (conjunção) e
verbo.
Mais uma vez FCC exige a alteração do pronome
relativo "o qual" por "cujo" e, mais uma vez, é a resposta.
Voltando ao trecho: Ópera é um tipo de teatro
no qual a maioria ou todos os Personagens cantam
durante a maior parte do tempo.

1. O relativo o qual retoma um tipo de teatro;
2. Ordem direta: a maioria ou todos os personagens cantam num tipo de teatro (a preposição
em foi pedida).
3. Poderia ser usada também a forma em que.

Substituição: Ópera é um tipo de teatro cujos
personagens a maioria ou todos cantam durante a

maior parte do tempo.
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1. O relativo cujos concorda com personagens e
indica posse do termo anterior (um tipo de teatro);
teatro (ópera) cantam durante a maior parte do

I. Errado. "Apesar de" indica concessão, ideias
opostas: ainda desenvolve de modo significativo
novas audiências versus, no último século .. secou
até se reduzir a um débil gotejar.

tempo.

Eliminadas B e C.

2. Ordem direta: Personagens de um tipo de

Está correto, pois a estrutura foi alterada. Cui-

dado com questões assim! Sempre coloque as orações na ordent direta.
I

e

{A) ainda desenvolve {ainda acontece) diferente
de ainda que de maneira significativa (a oração passa

a ter sentido de concessão, oposição).
(C) conseguir sustentar não significa que obteve
Não é aconselhável ir além das palavras.
Muito cuidado.

recursos.

(D) Não há correção gramatical {regência). Ver-

bos com predicações distintas não podem possuir
apenas um complemento. O correto é apresentá-la
{V.T.D.), escrever sobre ela (L), assistir a ela (V.T.I.)
(E) O gerúndio {pagando) possui ideia de ação
contínua e não equivale a condição {se forem: futuro
do subjuntivo).

11. Errado.

~Até"

é uma preposição que indica

limite.
..

DICA

Pode ser classificada como palavra denotativa
(assemelha-se a advérbio, mas não faz parte de uma
classe gramatical específica} e indicar inclusão, assim
como: inclusive, mesmo, até mesmo, também,

ainda, ademais, além disso, de mais a mais.
Eliminadas O e E. Resposta encontrada semanaUsar o último item.

111. Certo: no último século, ou por volta disso = a
vírgula pode ser inserida, pois ~ou" indica possível substituição de uma coisa por outra (no caso,
indica data).

Texto para responder às questões.
189. (FCC TRT 4- 2015 Analista Judiciário Área
Judiciária) Considere a frase abaixo e as assertivas
I, l!elll.

Epor que a ópera é a única forma de música erudita
que ainda desenvolve de modo significativo novas audiên·
cios, aoesar de que no último século ou por volta disso,
o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu sangue vital,
secou QM_ se reduzira um débil gotejar!
I. O segmento apesar de que introduz ideia natu·
raJmente compatível com a expressa na primeira
parte do enunciado, de modo que a expectativa
criada na porção inicial se harmoniza com o que
vem a seguir na frase.

11. A palavra até, que usualmente sinaliza o ápice
de uma ação, tem esse sentido prejudicado em
virtude de vir associada à idela expressa por débil.
IH. Se uma vírgula fosse introduzida antes da palavra
ou, não haveria prejuízo para a correção originaL

t correto o que se afirma APENAS em
{A}m.
(B) I.
{C) r eiL

(0) Jlelfl.

(E) 11.
Resposta: "a"
O

Nota da autora: questão de período com·
posto {conjunção), semântica e pontuação. Trabalhe
por eliminação para evitar erro.

O conceito de vergonha recobre um campo de significados bastante amplo e rico. Para o Dicionário Aurélio, por exemplo, vergonha significa: a) desonra humilhante: opróbrio. ianomínia· b) sentimento penoso
de desonra, humilhação ou rebaixamento diante de
outrem; c) sentimento de insegurança provocada pelo
medo do ridículo, por escrúpulos etc~· timidez, acanhamento; d) sentimento da própria dignidade, brio, honra.
O Dicionório Larousse traz aoroximodamente as mesmas definicões mas acrescenta novas associações como:
medo da desonra e embaraço. O Dicionário Lexis apresenta ainda algumas definiçóes com nuanças diferentes:
indignidade, sentimento penoso de baixeza, de confusão, sentimento de desconforto provocado peta modéstia, sentimento de remorso. O que chama a atenção nas
definições de vergonha é não somente a diversidade dos
significados atribuídos a este sentimento, mas também,
e sobretudo, o foto de alguns destes significados serem
opostos: desonra/honra, indignidade/dignidade, humilhação/brio. Tal oposição, observada por Harkot-de-La·Taille, faz esta autora perguntar-se que palavra é esta
que recobre o não e o sim, a ausência e a presença, o
temível e o desejável
Uma forma comum de pensar este sentimento é
afirmar que ele é simplesmente desencadeado pela opinião de outrem. E o que, por exemplo, sugere a definição de Spinoza segundo a qual a vergonha é a tristeza
que acompanha a ideia de alguma ação que imaginamos censurada pelos outros. E é o que, explicitamente,
a antropóloga Benedid afirma em seu estudo sobre a
sociedade japonesa. Para ela, as culturas da vergonha
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enfatizam as sanções externas, opondo-se às verdadeiras culturas da culpa, que interiorizam a convicção do
pecado. Quanto ao sentimento de vergonha, escreve que
alguém poderá envergonhar-se quando é ridicularizado
abertamente ou quando criar a fantasia vara si mesmo
de que o tenha çido. Todavia, não acreditamos que tudo
esteja dito assim; a vergonha pressupõe um controle
interno: quem sente vergonha julga a si próprio. Lembremos o fato notável de que a vergonha pode serdespertada pela simples exposição, mesmo que não acompanhada de juízo negativo por parte dos observadores.
Com efeito, certas pessoas sentem vergonha oelo simples
fato de estarem sendo observadas. O rubor pode subir
às faces de alguém que está sendo objeto da atenção
de uma plateia, mesmo que esta atenção seja motivada
pelo elogio, pelo recebimento de um prêmio, oortanto
acorr;oanhada de um juízo oositivo. Este tipo de vergonha não deixa de ser psicologicamente misterioso: por
que será que as pessoas sentem desconforto ao serem
flapenas" observadas, mesmo que esta obsetvação não
contenha ameaças precisas, mesmo que ela seja lisonjeira?
(Adaptado de: LA TAILLE, Y. O sentimento de vergonha e suas relações com a moralidade. Psicologia: Reflexão e Crítica, São Paulo: Scie/o, 2002, 15{1), p. 13-25)
190. (FCC TRT 4- 2015 Analista Judiciário Area
Judiciária) Afirma-se com correção:

{A) {final do texto) O fragmento portanto acompanhada de um iuízo positivo pressupõe a forma
verbal "seja", que está elíptica.
{B) (primeiro parágrafo) Convertida para a voz passiva, a frase O Dicionário Larousse traz aproxi~
madamente as mesmas definicões apresentará a
forma "é trazida".
(C) (segundo parágrafo) Em pela simo/es fato de estarem sendo observadas ocorre o deslize gramatical
denominado "gerundismo", caracterizado como o
emprego indevido de formas no gerúndio.
{0) (segundo parágrafo) Em quando é ridicularizado
abertamente, ou quando criar a fantasia oam si
mesmo de que o tenha sido os tempos das formas
verbais destacadas obedecem à correlação privilegiada na norma-padrão.
{E) (final do texto} A substituição do segmento
não deixa de'ser por "é" mantém plenamente o sen~
tido original do período.
Resposta: "a"
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mesmo que esta atenção seja motivada ...... pelo
elogio,
_,. pelo recebimento de um prêmio,
portanto seja acompanhada de um juizo positivo.
{8) O objeto direto passa a ser sujeito "' verbo no
plural
As mesmas definicões são trazidas pelo Dicionário Larousse.
(C) O gerundismo só ocorre se houver três verbos
e o último estiver no gerúndio. Exemplo: Vou estar
completando sua ligação. Em "estarem sendo observadas" não há gerundismo.
~

DICA

Em algumas construções, quando a frase indica
um processo com certa duração que ainda vai
acontecer, não é errado usar. Exemplo: Sábado,
enquanto você estuda matemática, eu vou estar estudando o que pode ser exigido na próxima prova de
língua portuguesa.
Para evitar problema, principalmente em redação, opte por vou estudar. Apenas perceba que a
ideia de tempo da ação é alte.rada.
{D} Quando equivale a se e 0 verbo deve indicar
uma ação futura duvidosa, isto é, futuro do subjuntivo. Correção: quando for ridicularizado.

(E) O sentido altera. Ao afirmar que é psicologi~
camente misterioso, demonstra ação permanente,
incontestável; quando afirmamos que não deixa de
ser psicologicamente misterioso, subentende-se
que às vezes não é misterioso.
Ficou em dúvida? Vamos a um exemplo:
Ele é estudioso.
Ele não deixa de ser estudioso = Ele é preguiçoso, mas (porém, contudo, todavia) não deixa de
ser estudioso.

--------·---191. (FCC TRT 4 - 2015 Analista Judiciário Área
Judiciária) Considerados o contexto e a norma-padrão,

(A} (segundo parágrafo) em a veraonha oressuoõe um
controle interno: quem [. ••], os dois~pontos introduzem consequência.
(B) (segundo parágrafo) resulta em incorreção o
acréscimo de vírgula entre Spinoza e segundo.

O Nota da autora: questão de coesão e coerência
textual, verbo {vozes verbais, gerundismo, tempos e
modos).

(C) (final do texto} o emprego de aspas em "apenas"
empresta ironia à palavra, tal como em: nEle foi
"apenas" assaltado, sem muita violência".

Basta voltar ao trecho, relê-lo e encaixar o verbo
(há paralelismo sintático):

(D} (segundo parágrafo} em O rubor rode subir às
faces de alguém _está correto o emprego do sinal

..
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de crase, assim como o está em "O sentimento de
vergonha é comum à qualquer pessoa".

O conteúdo expresso acima está preservado, em formulação condizente com a norma-padrào, em:

(E) (início do texto} as palavras opróbrio e iqnoml-

(A) se quizer ser !evado a sério, um jornal náo pode
esquivar-se em dar a impressão de concretude
em seu conteúdo.

nia estão corretamente grafadas e acentuadas,

assim como o estão as palavras desta frase: "A
ausência de rúbrica nos documentos é mais um
deslise para o qual ela tem o intuíto de reinvindi~

car tratamento de excessão." -

Resposta: "c"
O Nota da autora: Questão de pontuação,
crase, acentuação e ortografia.
Ôbvio que há ironia! Imagine-se sendo observado {a).
....

DICA
As aspas são empregadas:

- antes e depois de citações ou transcrições tex-

(B) um jornal, sendo levado a sério, não pode abster
a impressáo de concretude em seu conteúdo. i
(C)

a condição de que um jornal não pode prescindir, para ser levado a sério, é a de dar a impressão
de concretude em seu conteúdo.

{D)

com vistas ser levado a sério, um jornal não pode
deixar de renunciar à impressão de concretude
em seu conteúdo .

{E) um jornal tendo a in tensão de ser levado a sério,
não pode abdicar quanto à ;mpressão de concretude em seu conteúdo.

tuais;

-para representar nomes de livros ou legendas;
- para assinalar estrangeirismos, neologismos,
glrias, expressões populares, ironia;
-para realçar uma palavra ou expressão.
{A) Os dois-pontos introduzem uma explicação.
(B) Fica correto: Ê o que, per exemplo, sugere a

definição de Spinoza, segundo a qual a vergonha ..
{0) 1. Em subir às faces está correto"' locução
adverbial formada com palavra feminina. Ficou em
dúvida? Substitua por um substantivo masculino
{qualquer) "' subir aos rostos. Resultou em "ao", há
crase; 2. O erro está em inserir crase antes de prOnome indefinido. Correção: é comum a qualquer
pessoa. Não quer decorar? Substitua: é comum ªqualquer homem"' não resulta em "ao".

{E) Primeiro vamos aos significados das palavras:
opróbrio significa enorme vergonha; desonra que
acorre de maneira pública; vexame. Ignomínia é sinônimo de opróbio: desonra extrema, infâmia pública.
1. Acentuação- caso clássico de prosódia {parte
da gramática normativa que trata da correta acentuação dos vocábulos e, ainda, dos fenômenos de
entoação): rubrica é paroxítona; em intuito, não
ocorre hiato"" sem acento;
2. Ortografia- desli~e; reivindicar; exce~ão.
_..

Alternativa correta: letra "C"
O Nota da autora: Foram exigidos vários assuntos na mesma questáo, podemos dizer que seja o
novo estilo de FCC.
Na "c": prescindir é dispensar; não pode prescindir
""' não pode dispensar"" precisa dar a impressão. Note
que a ideia de finalidade permaneceu: para ser levado
a sério.
Erros:
Alternativa "A" - 1. Altera o sentido de finalidade para condição {se); 2. Ortografia: quiser; 3.
Regência: esquivar-se a (ou "de) dar a impressão.
Alternativa "B" - 1. Altera o sentido de finalidade para tempo (sendo levado a sério"" quando e
levado a sério); 2. Regência: abster-se de =não pode
se abster da impressão.
Alternativa "D"- 1. Altera o sentido de finalidade para causa; 2. Regência: com vistas a ser levado
a sério; 2. Sentido: não pode deixar de renunciar""
deve renunciar.
Alternativa "E"- 1. Pontuação: falta vírgula
para intercalar ""' um jornal, tendo a intenção de
ser levado a sério, não pode abdicar; 2. Ortografia:
intenção; 3. Altera o sentido de finalidade para causa;
4. Regência: não pode abdicar da impressão.

DICA

Escreva a palavra do lado, assim recorrerá à
memória fotográfica. É um recurso deliciosamente
inerente ao ser humano.

193. (FCC-Analista Judiciário- Área Administrativa - TRT 3/2015) Considere os segmentos 1, 2 e 3
abaixo e os comentários que os seguem.
1. Mils pode-se elaborar melhor essa análise.

192. (FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa- TRT 3/2015) ... para ser levado a sério, um
jornal precisa dar a impressão de concretude em seu
conteúdb.

2. Se tudo é opinião, tudo é não-notícia.
3.... não propriamente pelo que dizem, mas principalmente pelo que tentam esconder.
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I. A formulação "Mas essa análise pode ser mais
bem elaborada" respeita as orientações da gramática normativa, tanto quanto a redação de 1.
!1. A formulação "Tudo é não-notícia, à medida
que tudo é oplniào" preserva a relação estabelecida entre os fatos na redação de 2.

111. A formulação "não exatamente pelo que
dizem, mas sobretudo pelo que tentam esconder" mantém o sentido e a correção vistos em 3.

disse que, então, sabia que Antônio rompeu o
noivado".
(0) A palavra fofoca de uso informal, deve ser evi-

tada em textos escritos, mesmo que se trate de
uma narrativa, como se tem nesse trecho.
(E) Se, em vez de A primeira houvesse "Uma das pri-

meiras", o verbo deveria obrigatoriamente ir para
o plural- "anunciarem".

Está correto o que se afirma APENAS em

Alternativa correta: letra "A"

(A)

O Nota da autora: Questão de verbo, discurso
direto e indireto, linguagem culta e análise sintática.

(8) I e 11.
(C) !I

e lU.

-Substituindo para evitar dúvida: Nem í.Jem chegara de fá ejá ouvia o que diziam dele:

(D) 111.

I
!

(E) I e !11.

1. Diferença entre locução verbal e tempo composto:

Alternativa correta: letra "E"

I

I. Certo. Em 1: melhor é advérbio; no item 1,
quanto ao grau: para um elemento, não se usam
as formas melhor, pior, maior e menor. Por isso,
deve ser utilizada a forma "mais bem". Exemplo
de adjetivo para fixar: Este livro é mais grande
(do) que interessante (um elemento~ este livro

!

-e duas qualidades). Com dois elementos: Este
livro é maior (do} que o seu (dois elementos-

I

este livro e o seu livro).
11. Errado. Em 2: condição; em 11: proporção.
111. Certo. Em 3 e 111, as ideias são aditivas {mas
principalmente e mas sobretudo).

Trecho para as questões.

f

Nem bem chegara de fd e jd tinha de ouvir o que
diziam dele depois que partira. A orimeira a anunciar
uma das fofocm foi a vizinha, sempre disposta a disseminar novidades, verdadeiras ou não.
-Então, Antônio, soube que rompeu o noivado.
194. (FCC- Analista Judiciário- Ârea Administrativa- TRT 3/2015) Sobre o que se tem acima, afirma-se

1.1 A locução verbal é formada por dois ou mais
verbos que se unem e desempenham, em uma frase, o
valor equivalente ao de um único verbo. É uma expressao composta por um verbo auxiliar e por um verbo
principaL O último verbo (o principal) aparece sempre
em uma de suas formas nominais (infinitivo, gerúndio
e particípio); já os verbos auxiliares são flexionados
em tempo, modo, número e pessoa. Dentre os verbos
auxiliares de uso mais frequentes estào: estar, haver,
ser, tere ir.
1.2 Quando a locução verbal é formada pelos
verbos auxiliares "ter" ou "haver" mais o particípio do
verbo principal tem-se um tempo composto.

Observação: os verbos "poder" e "dever" são
auxiliares que expressam o potencial ou a necessidade de determinado processo se realizar. Outros
auxiliares bastante utilizados são os seguintes: voltar
a, pôr-se, começar a, deixar de, ir, vir, estar, dentre
outros.
1.3 DICA quanto á formação
locução verbal (ou perifrástica): composta pela
união de um verbo auxiliar mais um verbo no infinitivo ou no gerúndio.

(A) A forma tinha de ouvir situa a açáo no mesmo
tempo expresso pela forma verbal "ouvia", mas
agrega a ideia de obrigatoriedade à ação praticada.

Tempo composto: formados por voz ativa e voz
passiva: na voz ativa, os verbos "ter" ou "haver" mais
o verbo principal formam os tempos verbais; na voz
passiva, os tempos verbais sáo formados pelos verbos "ter" ou "haver" mais o verbo "ser" mais o verbo
principal no particípio.

(8) A forma verbal chegara indica que a ação se dá
em simultaneidade com a ação expressa por
tinha de ouvir.

2. Ao usar a forma "ouvia", tem-se a ideia de obrigatoriedade, pois isso acontecia de qualquer forma.

{C) Transpondo o discurso direto acima para o indireto, a formulaçáo obtida deve ser "A vizinha

Alternativa "8" - Óbvio que não! Primeiro
chega e depois ouve. Quase raciocínio lógico.

corretamente, levando em conta a norma-padrão:

Fonte: http://www.estudopratico.com.br/
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Alternativa "C" - Discurso indireto: A vizinha
disse que soubera que Antônio havia rompido (ou
rompera) o noivado.
Alternativa "D"- Não se trata de uso informal.
No dicionário formal: mexerico; dito cheio de mal~
dade; disse me disse, Aquilo que se comenta em
segredo sobre outra pessoa, Especulação; con~
versa.

196. (FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa - TRT 3/2015) A redação clara e correta,
segundo a norma-padrão, é:
(A)

A não erradicação da tuberculose, além de ser
decorrente da pobreza, seu motivo é também
devido a pacientes no início do tratamento sentirem-se curados, abandonando o mesmo e possibilitando, dessa forma, o aparecimento de cepas
res'1stentes às drogas.

{B)

O motivo da não erradicação da tuberculose,
doença decorrente da pobreza, é porque pacientes no inicio do tratamento sentem-se curados,
o que leva a abandoná-lo, possibilitando dessa
forma, o aparecimento de cepas resistentes às
drogas.

'

Alternativa "E"- Nada! Ordem direta: A vizinha
{sujeito) foi a primeira a anunciar a fofoca. Substi~
tuindo,o verbo continua concordando com o sujeito:
A vizinha foi uma das primeiras a anunciar a fofoca.
195. (FCC -Analista Judiciário-Área Administra~
tiva- TRT 3/2015) Do ponto de vista da organização
do texto, é correto afirmar:

{A) A concatenação da segunda frase com a primeira realiza-se por meio da palavra fofocas, que
remete, com específica caracterização, a o que

(C) A não erradicação da

tuberculose, além de decorrente da pobreza, é também devido a pacientes,
no início do tratamento, sentirem-se curados,
abandonando o mesmo e possibilitando, dessa
forma, o aparecimento de cepas resistentes às
drogas.

diziam dele.
(8)

O vinculo que relaciona logicamente os segmentos sempre disposta a disseminar novidades e A
primeira a anunciar uma das fofocas foi a vizinha
é estabelecido pela palavra sempre.

(C) A conexão entre o discurso direto e as frases que

o antecedem realiza~se por meio do contexto,
pois não há palavra _ou expressão anterior que
antecipe a fala da vizinha.
(D) O encadeamento entre os segmentos iniciais
ocorre obrigatoriamente por meio da palavra e,
pois outra alternativa, como o emprego de uma
vírgula, constituiria um erro.
(E) A palavra Entáo estabelece relação entre segmentos do texto do mesmo tipo que estabelece
em "Preciso de ajuda, então vou chamá-lo".

Alternativa correta: letra "A" - Concatenação
é encadeamento lógico das ideias, ou seja, coesão e
coerência em nosso vocabulário. O que diziam dele
era fofoca. Simples assim.
Alternativa "B" - O vínculo é feito através do
sujeito (a vizinha), tanto que a primeira oração está
na ordem inversa.
Alternativa "C" - O emprego do travessão
indica discurso direto {a fala da vizinha}.
Alternativa "D"- Caberia uma vírgula no lugar
da conjunção.
Alternativa "E" - Em "então vou chamá-lo", a
ideia é de conclusão (logo); no texto, indica linguagem coloquial, aprofundando um pouco, trata-se de
função fática: tem o objetivo de prolongara contato.

(0)

O motivo da não erradicação da tuberculose,
doença decorrente da pobreza, é também
devido pacientes iniciando tratamento sentirem~se curados; abandonam o mesmo e possibilitando, dessa forma, o aparecimento de cepas
resistentes às drogas.

(E) O motivo da não erradicação da tuberculose,
doença decorrente da pobreza, é também o fato
de pacientes, no início do tratamento, sentirem-se curados, o que os faz abandoná~lo, possibilitando, dessa forma, o aparecimento de cepas
resistentes às drogas.

Alternativa correta: letra "E" - A ideia está
clara e possui correção. Perceba que há várias vírgu~
las para tentar confundir. Leia o trecho retirando as
intercalações (o que está me negrito): O motivo da
não erradicação da tuberculose, doença decorrente da pobreza, é também o fato de pacientes,
no início do tratamento, sentirem~se curados, o
que os faz abandoná~lo, possibilitando, dessa
forma, o aparecimento de cepas resistentes às
drogas .
..,_DICA- O pronome MESMO
1. Não se deve usar a palavra "mesmo" como pro~
nome pessoal. Exemplo: Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra~se parado
no andar. Correção: Antes de entrar no elevador,
verifique se ele se encontra parado no andar.
2. Usa-se mesmo como pronome demonstrativo
(retoma uma oração ou reforçar um termo de
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natureza substantiva); valor reforçativo; adjetivo;
conjunçào na oração subordinada adverbial concessiva (mesmo que); advérbio (sentido de até,
ainda) e na expressão "dar no mesmo (a)" que
indica no mesma estado.

A guerra acabara para sempre. Enquanto o retorno
dos combatentes brasileiros vindos da Itália era saudado
delirantemente matutinos e vespertinos -mais calejados
do que a mídia atual- nos alertavam que a guerra continuava feroz não apenas no Extremo Oriente mas também na antiquíssima Grécia onde guerrilheiros de direita
e de esquerda esquecidos do inimigo comum o nazifascismo- se enfrentavam para ocupar o vácuo de
poder deixado pela derrotada barbárie.

Erros:
Alternativa "A" - Sem clareza o trecho A não
erradicação da tuberculose, além de ser decorrente
da pobreza, seu motivo é também ... e abandonado o

Sete décadas depois- porção ínfima da história da
humanidade ~. aquele que foi chamado Dia da Vitória
e comemorado loucamente nas ruas do mundo metamorfoseou-se em Dia das Esperanças Perdidas: a guerra
não acabou. Os Aliados desvincularam-se, tornaram-se
adversários. A guerra continua, está aí, espalhada pelo
mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas inconfundível, salvo em breves hiatos sem hostilidades, porém
com intensos ressentimentos.

mesmo.
Alternativa "B" - o motivo é porque. Soaria
melhor: o motivo é o fato, como mencionado na
alternativa E.
Alternativa "C"- abandonado o mesmo.
Alternativa "D" - Além de não possuir clareza, falta preposição em devido a pacientes.

A matéria abaixo, que recebeu adaptações, é
do jornalista Alberto Dines, e foi veiculada em
9/05/2015, um dia após as comemorações pelos
70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.
QUANDO A GUERRA ACABAR...

(Reproduzido da Gazeta do Povo (Curitiba, PR) e do
Correio Popular (Campinas, SP), 9/5/2015; intertitulo do
Observatório da Imprensa, edição 849)
197. (FCC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRT 3/2015) O texto e a norma-padrão legitimam a
seguinte afirmação:

Abre parêntese: há momentos felizmente rarosem que a história pessoal se impõe às oercepcões conjunturais e o relato na primeira pessoa, embora singular, pardal, às vezes suspeito, sobrepõe-se à narrativa
impessoal, ampla, genérica. Fecha parêntese.

(A) (penúltimo parágrafo) Em Q.Qf;}g, guerrilheiros de

O descaso e os indícios de esquecimento que, na
sexta-feira (8/5), rodearam os setenta anos do fim da
fase europeia da Segunda Guerra Mundial sobressaltaram. O ano de 1945 pegou-me com 13 anos e
a data de 8 de maio incoroorou~se ao meu calendá~
rio fntimo e o cimentou definitivamente às efemérides históricas que éramos obrigados a decorar no
ginásio.

dos combatentes brasileiros vindos da Itália era
saudado delirantemente para a voz ativa, pode-se
ter a forma verbal ~saudava" ou "saudavam", na
dependência de se considerar como agente da
ação, por exemplo, "o povo" ou "as pessoas".

Seis anos antes (1939), a invasão da Polônia pela
Alemanha hitlerista -e logo depois pela Rússia soviética - empurrou a guerra para dentro da minha casa
através dos jornais e do rádio: as vidas da minha avó
paterna, tios, tias, primos e primas dos dois lados corriam perigo. Em 1941. quando a Alemanha rompeu o
pacto com a URSS e a invadiu com fulminantes ataques, inçfusive à Ucrânia, instalou-se a certeza: foram
todos exterminados.
A canitulacão da Alemanha tornara-se inevitável,
não foi surpresa, sabíamos que seria esmagada pelos
Aliados. Nova era a sensação de paz, a certeza que
começava uma nova página da história e perceptível
mesmo para crianças e adolescentes. A prometida quimera embutida na frase "quando a guerra acabarNtornara-se desnecessária, desatualizada.

direita e de esquerda[...] se enfrentavam, a palavra
destacada pode ser substituída por ~pela qual",
sem prejuízo do sentido e da correção originais.
(B) (quinto parágrafo) Transpondo a frase o retorno

(C)

(primeiro parágrafo) Em há momentos, se o verbo
viesse acompanhado de auxiliar, a forma a ser
empregada seria "devem haverN.

{D) (penúltimo parágrafo) Em a guerra continuava

feroz não apenas [lQExtremo Oriente, mas também
na antiquíssima Grécia, a correlação estabelecida
entre as regiões se dá por meio dos segmentos
destacados.
(E) {penúltimo parágrafo) Em se enfrentavam J2QIQ
ocupar o vácuo de poder, a substituição da palavra grifada por "afim de" mantém o sentido e a
correção originais.

Resposta: "b"
Observação: Gramática aplicada ao texto: é
necessário conhecer as ideias. Fundamental trabalhar por eliminação. Questão de verbo, regência,

,;.

•

..
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concordância, ortografia e período composto (conjunção).
Voz ativa:
1. (0 povo) saudava o retorno dos combatentes
brasileiros vindos da Itália;

•·

2. (As pessoas) saudavam o retorno dos combatentes brasileiros vindos da Itália.

(A) O pronome relativo "onde" retoma Extremo
Oriente e Antiquíssima Grécia; ordem direta: Guerrilheiros de direita e de esquerda, esquecidos do inimigo comum -o naz.lfasclsmo- se enfrentavam no
Extremo Oriente e na Antiquíssima Grécia; a preposição "em'' foi exigida. Substituiçóes possíveis: em que
ou nos quais. A preposição "por" não caberia. Eliminada a alternativa.
(C) Há momentos: verbo impessoal. O verbo
pode ser substituído por deve haver ou devem
existir. Relembrando: haver "" singular; existir (ou
ocorre)"" plural. Eliminada.

A correlação entre as regiões se dá por meio
de "mas também". "No" (preposição em+ artigo o)
indica, apenas, lugar - onde a guerra continuava
feroz. Eliminada.
(D)

(E) A preposição indica finalidade e poderia ser
substituída por "a fim de", Afim de possui sentido de
semelhante. Alternativa também eliminada.

198. (FCC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRT 3/2015) O segmento do texto que está traduzido
de maneira a não prejudicar o sentido original é:
(A) (quarto parágrafo) A capitufação da Alemanha tor-

nara-se inevitável/ a fragmentação da Alemanha

era considerada indiscutível.
(8)

(último parágrafo) camuflada por diferentes
nomenclaturas I disfarçada sob o véu de distintos
nomes.

(C) (primeiro parágrafo) a história pessoal se impõe às
percepções conjunturais I o relato da própria pessoa infunde veracidade aos fatos da conjuntura.
(0) (segundo parágrafo) incorporou-se ao meu calen-

dário íntimo I passou a fazer parte de minhas

memórias negativas mais intensas.
(E) (segundo parágrafo) e o cimentou definitivamente
às efemérides históricas I e o conectou por fim às
catástrofes históricas.

Resposta: "b"
O Nota da autora: Embora possa parecer um

pouco difícil, não é. Voltando ao texto, ficam claras as
ideias e fica fácil saber se possuem relação de sinonímia ou não.

-Camuflar {fazer com que algo ou alguém fique
escondido através da utilização de camuflagem; disfarçar-se)= disfarçada sob o véu;
-Diferentes nomenclaturas= distintos nomes.
(A) Capitulação: convenção para rendição de
uma praça de guerra, de um exército ou de forças
militares de um país; rendição. Fragmentação: divisão; ação de fragmentar, de quebrar, de n:duzir a
fragmentos, a pequenos pedaços.

lnevitávei: que não pode ser evitado nem impedido. Indiscutível: cujo grau de evidencia não permite
discussões; excessivamente claro e/ou evidente; inegável.
(C) História pessoal não é o mesmo que o relato da
própria pessoa. Infundir, no sentido figurado é inspirar, incutir. Impor é obrigar; fazer com que seja obrigatório. Percepção: ação ou efeito de perceber. Veraci~

dade: tendência para ser verdadeiro; que diz 'iomente

a verdade.
(D) O erro está na dissociação entre calendário
íntimo e minhas memórias negativas mais intensas.
(E) Cimentar, no sentido figurado é fortalecer,
consolidar. Conectar é agregar, unir, relacionar. (até
aqui, tudo bem). Definitivamente é de maneiro permanente. Por fim significa conclusão (finalmente).
Efemérides: diário; caderno, lívro ou agenda em que
os acontecimentos cotidianos são registrados e relacionados. Catástrofe: grande desgraça, acontecimento
funesto, calamidade.

Trecho (do texto anterior) para a questão.
Sete décadas depois - oorcão ínfima da história do humanidade -, aquele que foi chamado Dia da
Vitória e comemorado loucamente nas ruas do mundo
metamorfoseou-se em Dia das Esoerancas Perdidas: a
guerra não acabou. Os Aliados desvincularam-se, tornaram-se adversários. A guerra continua, está aí, espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, salvo em breves hiatos sem
hostilidades porém com intensos ressentimentos.
199. (FCC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRT 3/2015) Comenta-se com propriedade sobre o
parágrafo acima, em seu contexto:
(A) A expressão tornaram-se adversários exprime a

consequência inevitável da ação mencionada
anteriormente na frase.

a substituição do segmento destacado por "a exceção
de" preserva o sentido e a correção originais.

{8) Em salvo em breves hiatos sem hostilidades,

(C) Os travessões encerram forte argumento para
a defesa das ideias de Dines, pois o segmento

r
'

Coesão e Coerência- Reescritura de frases
alerta para o fato de que, em muito breve
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inter~

valo de tempo, a humanidade conheceu signifi-

cativo revés de sentimentos.
(O) As expressões Dia da Vitória e Dia das Esperanças
Perdidas concentram a crítica que Dines faz aos
profissionais do jornalismo brasileiro e internacional, ao cunharem bordões que pouco explicam a natureza dos fatos.
(E) O emprego do adjetivo camuflada retoma o que

se diz anteriormente por meio da expressão
metamorfoseou-se.

Resposta: "c"- Exato, trata-se de aposto explicativo e ínfimo significa aquilo que é excessivamente

pequeno; o que não tem muito valor, isto é, em muito
breve intervalo.
(A) Extrapolação: não se trata de consequência
inevitável. Eapenas uma consequência.
(B) Falta o acento indicativo de crase: à exceção

de.
(O) Não podemos afirmar que foram inventadas
{cunhadas) por profissionais do jornalismo brasileiro.

I

I

(E) Camuflada (disfarçada) indica que a guerra

continua; metamorfoseou-se refere-se ao Dia da
Vitória e Dia das Esperanças Perdidas. Sendo assim,
não se pode afirmar que o adjetivo retoma o que
foi dito.

Trecho para a questão.

(0) O emprego de mesmo confirma que era natural
esperar que crianças e adolescentes, como os
adultos, tivessem a certeza de que um novo período da história começava.
IE) A palavra quimera equivale, quanto ao sentido,
"utopia".

a

Resposta: "e"- Sem dicionário, basta reler o trecho;
A prometida quimera embutido. Qual? Nova era
a sensação de paz, a certeza que começava uma
nova pógina da história e perceptível mesmo para
crianças e adolescentes. Caros, isso é uma utopia
lavada! Quem dera não fosse.
- Utopia: que está no âmbito do irrealizável; que
tende o não se realizar; quimera, sonho; fantasia.
(A) Não há ordem crescente (nem decrescente) de

valor. Desnecessária é dispensóve/; que não é fundamental nem necessário; que se pode dispensar,
deixar de lodo; desatua!fzada significa sem atualização. Não pertencem ao mesmo campo semãntico- de significado.
(B) Eliminamos a alternativa pelo uso do advérbio

"somente" (restringe - pegadinha comum em
FCC). Nova página da história é a nova era.

{C) Não ê a causa: não foi surpresa tornar inevitável a
capitulação da Alemanha.
(D) Indica apenas que era perceptível até (mesmo)
para as crianças o início de uma nova era. Não
que fosse natural esperar que tivessem certeza,
a ideia muda.

A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável,
não foi surpresa, sabíamos que seria esmagado pelos
Aliados. Nova era a sensação de paz, a certeza que
começava uma nova página do história e perceptível
mesmo para crianças e adolescentes. A prometida quimero embutida na frase "quando a guerra acabar" tornara-se desnecessária desatualizada.

Aguerra continua, está aí, espafhada pelo mundo,
camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, salvo em breves hiatos sem hostilidades, porém
com intensos ressentimentos.

200. {FCC - Analista Judiciário -Área Judiciária
- TRT 3/2015) t correta a seguinte assertiva sobre o
que se tem no trecho acima:

201. {FCC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRT 3/2015) Justifica-se o emprego do advérbio aí,
na frase, do seguinte modo:

(A) Em tomara-se desnecessária desatualizada

(A) a palavra remete ao lugar

as
palavras destacadas estão dispostas em ordem
crescente de valor.

(8) O emprego de Nova justifica-se somente pelo
contexto em que as três linhas acima estão inseridas, pois, netas, não há nenhuma palavra ou
expressão a que a palavra Nova possa ser associada.
(C) A causa de o fato ser inevitávef está expressa em

não foi surpresa.

Trecho para a questão.

a que se fez referência
anteriormente: ao espaço dos Aliados.

(8) a palavra tem o sentido de "nesse ponto", como
em "É aí que está o X da questão".
(C} a palavra compõe expressão que tem o sentido
de "apresenta-se por lugares incertos, de modo
disseminado".
(O) a palavra tem seu sentido associado ao da palavra
inconfundível, para expressarem, juntas, a ideia
de "contorno único".

940

a palavra de!imlta o lugar da guerra, aquele em

(E)

que o interlocutor se encontra.

Resposta: "c" - A dica está em "espalhada pelo
mundo". Ora, se está espalhada pelo mundo,
claro que são lugares incertos. Perceba que as
outras alternativas são dese<1bidas.
' mesmo assim fica
{A) Precisaria voltar ao texto, mas

claro que não se refere a espaço algum de Aliados.

(8) Aí em vários lugares; nada a ver com "nesse
ponto". Eliminada facilmente.
(0) Inconfundível é adjetivo de "guerra".

Revisaço"'- Língua Portuguesa· Duda Nogueira

L Correto: Elidir significa eliminar e isso pode
ocorrer == Perguntando-me ou Perguntando a mim
mesmo. Eliminam-se, assim, as alternativas A, Be E.

11. Correto: Sem voltar ao trecho, é impossível
julgar o item.

Perguntando-me a mim mesmo por que processo de
associação ela me viera à memória == perguntando-me a mim mesmo por qual processo...
Eliminada alternativa C e já encontramos a resposta
sem precisar analisar dois itens. Que maravilha!

111. Errado: A palavra foi substantivada (nomeia},
portanto foi grafada corretamente.
_..

(E) Longe de delimitar lugar, pelo contrário: dissemina, espalha.

202. (FCC- Analista Judiciário- Ãrea JudiciáriaTRT 3/2015) Perguntando-me a mim mesmo por que
processo de associação ela me viera à memória, não ati-

nei com o porquê. Pensei, então, no motivo de eu lastimar
sua ausência e não obtive de imediato a resposta. Passaram-se muitos meses quando, de repente, percebi o sentido disso tudo: ela era, sempre fora e sempre seria a concretização da fantasia primeira da minha adolescência.
Considere o trecho acima e as afirmações que
seguem:

L Em Perguntando-mea mim mesmo, há duas formas- me e a mim mesmo- que expressam reflexividade da ação, motivo pelo qual uma delas
pode ser elidida sem prejuízo do sentido.

IL Em por que processo de associação ela me viera
à memória, o segmento destacado está grafado
segundo as normas gramaticais.
li!. Em não atinei com o oorquê a palavra destacada apresenta erro de grafia: o acento gráfico
não é justificável.
IV. Em percebi o sentido disso t!llf.sb a palavra destacada resume as razões citadas após os dois-pontos.
Está correto o que se afirma APENAS em

(A) 111 e IV.
(B) 11 e IV.

Dica: admite plural.

IV. Errado: O pronome anafórico isso refere-se à
ideia anterior; as razões citadas após os dois-pon·
tos referem-se ao sentido do que foi mencionado.
Tudo é pronome indefinido e está ligado, também, às ideias mencionadas anteriormente.

203. {FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRT 3/2015) As orientações da gramática normativa
legitimam a clareza e a correção da seguinte frase;
{A) A própria etmologia da palavra "companheiro" - do latim cum panis, aquele com quem
dividimos o pão, confiamos para sentar-se à nossa
mesa, dividimos ideias - nos norteia na escolha de
companhias.
{B) As últimas notícias veiculadas pela imprensa
estrangeira faz que- os futuros viajantes ao exterior
preparem-se para situações desconfortáveis nos aeroportos.
(C) Todos os funcionários são resistente às intenções do novo chefe de implantar rodízio do horário
de trabalho e decidiram, juntos, manifestar perante a
ele os seus motivos.
(D) As metas para as quais foram traçadas essas
diretrizes poderão ser atingidas se, e quando, coincidindo com os objetivos da população, mereçam-lhe
simpatiê: e profunda adesão.
(E) Os assessores do grupo de trabalho, em nota
sucinta, garantem que está em vigor, desde 2014, as
específicas normas que vêm obstruindo a execução
do tão almejado projeto.

(C) I.
(D) lei!.

(E)IIelll.

Resposta: "d''
1. O pronome relativo retoma "as metas";

Resposta: "d"
Observação: Questão de verbo, ortografia e
coesão textuaL

2. Ordem direta: Essas diretrizes foram traçadas
para as metas = para as quais ou para que.
O pronome "lhe" possui função de adjunto adnominal (indica posse): Mereçam sua simpatia.

Coesão e Coerência - Reescritura de frases

Erros especificados:
(A) Ortografia: etimologia.
(B) Concordância verbal e regência: (as últimas
notícias) fazem com que.
(C) Concordância nominal: Todos os funcionários

são resistentes; regência: perante ele.
~
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(O) Não possui clareza. A ideia é de que o pleito é
considerado, pelo partido Branco, como eleições
fraudulentas. Isso indica que não há erro na concordância de "considerado".
(E) Verbo: acentuava a fragilidade da infância e repetia várias vezes = ações prolongadas, continuas
(pretérito imperfeito do indicativo).

DICA

Perante é uma preposição que tem o sentido de
ante, diante. A preposição é perante, e não existe
a locução prepositiva perante a. Formas corretas: perante o advogado (e não perante ao advogado), perante ele (e não perante a ele), perante o
qual (e não perante ao qual).
(E) Concordância verbal: as específicas normas
estão em vigor.

205. (FCC - Analista Judiciário - Area Judiciária
- TRT 3/2015) A redação que está clara, concisa e,
segundo a norma-padrão, correta é:

(A) O século XVIII, que pensava de modo burguês, é a
conclusão da pesquisa e isso tornou-se um lugar·
-comum entre muitos estudiosos da área, o que
veio ao encontro desses últimos.
(8) Um lugar-comum que a pesquisa concluiu, a

saber: muitos estudiosos da área vâo ao encontro de que o século XVIH realmente pensava de
modo burguês, demonstrando concordância
com isso.

204. {FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRT 3/2015) Dentre as frases abaixo, a que está clara
e correta, segundo a norma-padrão, é:
(A) Dando preferência pelo projeto comunitário,
comentou que um dos projetos individuais havia
sido excluído por fraude e que o surgimento da
denúncia estava ligada a plágio, sempre condenável.
(B) A oficina gráfica é muito mais bem conhecida do

(C) A pesquisa concluiu por um lugar-comum que
muitos estudiosos da área também concordam,
a saber: que o século XVIII realmente, pensava de
modo burguês.
(D) O que tornou-se um lugar-comum entre muitos

estudiosos da área - o século XVIII realmente
pensava de modo burguês- foi a conclusão da
pesquisa, indo ao encontro daquele.

que os outros estágios da produção e difusão de
livros, por ser um tema de estudos muito valorizado no campo da bibliografia analftica.
(C} Pelo o que distintas matéri<ls informaram, o

{E) A conclusão da pesquisa vai ao encontro do que

se tornou um lugar-comum entre muitos estudiosos da área- a saber, o século XV!l! realmente
pensava de modo burguês.

artista encerrou de modo brilhante o espetáculo
que ele havia cobrado apenas uma libra esterlina
de cachê para tocar.
(O) Considerado eleições fraudulentas pelo partido

Amarelo vencidas pelo partido Branco, o pleito
poderá ser anulado se assim o considerar o tribunal.
(E) No depoimento, acentuava a fragilidade da infância e repetiu várias vezes usou filha de pais separados desde os 10 anos de idade".

Resposta: "b"- Simples assim: leu e entendeu?
Possui clareza! Não há erro gramatical.
... DICA,
A vírgula sePara a oração subordinada adverbial causal.
{A) Concordância nominal: o surgimento estava

ligado a plágio.
{C) Regência: Ele havia cobrado apenas uma libra
esterlina de cachê para tocar no espetáculo =
em que ou no qual.

Resposta: "e" - Pontuação correta. Usou-se o
travessão para ficar explícito o complemento, pois
há vírgula posposta à expressão "ao saber".
Difícil? Bastava ir eliminando as alternativas.

li.

Note alguns erros gramaticais e a total falta de
clareza:
(A) Colocação pronominal: isso se tornou
pronome demonstrativo atrai o oblíquo.
....

,.i ..

o

DICA

Pronomes relativos, demonstrativos e indefinidos atraem o pronome oblíquo= próclise
(8) Não possui clareza.

(C) Não possui sentido. O que indica a expressão
"por um lugar-comum"? Sem nexo!
(0) Colocação pronominal: o que se tornou "' o
pronome relativo atrai o oblfquo.

•
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206. (FCC 2015) Está inteiramente clara e correta a

redação deste livre comentário sobre o texto
ficações na internet:

Falsi~

e !li.

{B) I e 11, apenas.
{Cl I e !!1, apenas.

(A) É natural que muitos dos usuários da internet se

(0) 11, apenas.

irritem com este fenômeno generalizado: a pessoa
publica um medíocre texto de sua autoria como se
fosse da lavra de algum escritor consagrado.

(E} 11!, apenas.

(8) Tratando-se de um fenômeno generalizado na

•

{A) I, I!

Língua Por_~_u_gu~sa • Duda !Jogueira

internet, implica na irritação de quem toma os
textos de alguém famoso cujo o teor foi estabelecido por quem escreveu uma mera banalidade.

(C) Está cada vez mais usual o seguinte fato: alguém
mal intencionado, publica sob um nome de

autor c.onhecido um texto de que este jamais
teria interesse em escrever, por banal que seja.
(0) Muitas pessoas, provavelmente com má fé,
dão como de outros autores, textos seus, imaginando que as assinaturas famosas encobrem as debilidades do texto de cujos são criadores.

(E} Certamente são irritantes essas falsificações
da internet, mormente nas redes sociais, aonde escritores sem qualquer talento plageiam autores famosos, tentando se fazer passar pelos mesmos.

Alternativa correta: letra "a"- Erros de regência, pontuação, ortografia e pronome relativo.
Algumas observações:
{B) implica irritação.
(C} alguém mal intencionado publica sobre...
(0} pontuação errada.

(E) onde; plagiam.
207. (FCC 2015) Considere as seguintes afirmações
sobre aspectos da construção do texto Falsificações
na internet:

I. Na frase Épróprio dos víciOs misturar prazer e cor-

rosão em quem os sustenta, o pronome os refere-se aos nomes prazer e corrosão.
11. Atentando para a regência verbal, o segmento
Os grandes atores, apoiando-se no talento que lhes
é próprio permanecerá correto caso se substitua
aooíando-se ~o por valendo-se do ou contando
como.
111. Ao observar que ninguém deve enganar-se a
si mesmo, o autor poderia ter optado pela forma
do imperativo e nos lançar a seguinte frase, de
modo correto e solene: "Não deveis enganar-se a
vós mesmos".
Está c'orreto o que se afirma em

Alternativa correta: letra "d"
L Errado: sustenta os vícios.
11. Certo.
111. Errado: não devais.

Texto para as questões.
A guerra dos dez qnos comecou quando um
fazendeiro cubano Carlos Manuel de Céspedes, e
duzentos homens mal armados tomaram a cidade de
Santiago e proclamaram a independência do país em
relação à metrópole espanhola. Mas a Espanha rea·
giu. Quatro anós depois, Céspedes foi deposto por um
tribunai cubano e, em março de 1874, foi capturado e
fuzilado por soldados espanhóis.

Entrementes, ansioso por derrubar medidas esoanho!as de restricão ao comércio o governo americano
apoiara abertamente os revolucionários e Nova York,
Nova Orleans e Key West tinham aberto seus portos
o milhares de cubanos em fuga. Em poucos anos Key
West transformou-se de uma pequena vila de pes-·
cadores numa importante comunidade produtora
de charutos. Despontava a nova capital mundial do
Havana.
Os trabalhadores que imigraram para os Estados
Unidos levaram com eles a instituição do ~lector'~ Uma
ilustração da revista Practical Magazine mostra um
desses leitores sentado de pernas cruzados, óculos e
chapéu de abas largas, um livro nas mãos, enquanto
uma fileira de trabalhadores enrolam charutos com o
que oarece ser uma atencão enlevada.
O material dessas leituras em voz alta, decidido
de antemão oelos operários (que oagavam o "/ector"
do próprio salório), ia de histórias e tratados políticos a
romances e coleções de poesia. Tinham seus oredíietos:O
conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, por exemplo, tornou-se uma escolha tão ooou/ar aue um qruoo de
trabalhadores escreveu ao autor pouco antes da morte
dele, em 1870, pedindo-lhe que cedesse o nome de seu
f1grQi para um charuto; Dumas consentiu.

Segundo Mário Sanchez, um pintor de Key West,
as leituras decorriam em silêncio concentrado e não
eram permitidos comentórios ou questões antes do
final da sessão.

F
.
.
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I

II

(Adaptado de: MANGUEL, Alberto. Uma história
da leitura. Trad. Pedro Maia Soares.

São Paulo, Cio das Letras, 1996, p. 134-1 36)
208. (FCC- Analista Judiciário- Área Judiciária-

(D) Em com o ílJ,!1;. parece ser uma atenção enlevada
(3° parágrafo), o elemento destacado refere-se a
"charutos".

TRF 3/2014) Sem que se faça nenhuma outra altera~
ção na frase, mantêm~se o sentido original do texto e
a correção gramatical ao se substituir

(E) Em Os trabalhadores Q..!df:. imigraram para os Estados Unidos ... (3° parágrafo), o elemento destacado NÃO é um pronome.

(A) enlevada por "espontânea", no segmento com o
que parece ser uma atenção enlevada. (3" parágrafo)

(B) quando por "à medida que", no segmento A
guerra dos dez anos começou quando um fazendeiro cubano ... (P parágrafo}
(C) de antemi'lo por "com antecedência", no segmento decidido de antemào pelos operários. (4°
parágrafo)
(O) Tinham por "Os leitores possuíam", no segmento
Tinham seus prediletos. (4° parágrafo)
(E} ansioso por "vultoso", no segmento ansioso por

derrubar medidas espanholas de restrição ao
comércio.

(2~

parágrafo)

Alternativa correta: letra "c''- Antemão é advérbio que significa de um modo antecipado; de uma
maneira prévia; antecipadamente, ou seja, com antecedência.

I

Alternativa "a"- Enlevada é adjetivo e significa
que está em estado de êxtase; encantado. Espontânea é que ocorre naturalmente; cujo desenvolvimento não é premeditado; que não possui nem
demonstra artíficialismos; natural e sincero.

I

Alternativa "b" - Quando indica tempo; à
medida que, proporção. Não são equivalentes.

I

Alternativa correta: letra "b"
O

Nota da autora: Questão de coesão textual e classifkação da palavra "que':

Em "b", temos uma conjunção subordinada adverbial
consecutiva. Pode ser substituída por de forma
que, de sorte que, tanto que, etc., ou pelas estruturas tão ... que, tanto ... que, tamanho ... que.

Alternativa "a"- pedindo algo a alguém. O que é conjunção integrante que inicia uma oração subordinada substantiva objetiva direta: pedindo-lhe
isto (algo será mencionado posteriormente).

Alternativa "c"- que equivale a os quais: pronome
relativo retomando operários.
Alternativa "d" -o (ou a)+ que= pronome demons-

i

I

(C) Em ~ pagavam o '1edor" do próprio salário ... (40
parágrafo), o elemento destacado substitui leituras.

Alternativa ''d"- Ter é passar a possuir (alguma
coisa); receber. Possuir é encerrar; carregar consigo;
expressar uma característica específica.
Alternativa "e" - Ansioso é ávido; que deseja
muito alguma coisa; desejoso. Vultoso é importante;
de grande importância.
209. {FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRF 3/2014) Afirma-se corretamente:
(A) Em pedindo-lhe ílJ,!1;. cedesse o nome de seu

herói... (4° parágrafo), o elemento destacado é
um pronome.
{B) O elemento destacado no segmento ... uma esco-

lha tão popular g],lg_ um grupo de trabalhadores ...
(4° parágrafo) NÃO é um pronome.

trativo + pronome relativo.
demonstrativo o (aquilo).

O que

retoma

o

Alternativa "e"- t. pronome relativo: trabalhadores
os quais.
210. (FCC - Analista Judiciário - Area Judiciária - TRF 3/2014) Quatro anos depois, Céspedes
foi deposto por um tribunal cubano e, em março de
1874, foi capturado e fuzilado por soldados espanhóis. (1° parágrafo)
Uma redação alternativa para a frase acima, em que
se mantêm a correção, a lógica e, em linhas gerais, o
sentido original, está em:
(A} Em março de 1874, após ter percorrido um período de quatro anos, um tribunal cubano depu-

sera Céspedes, quando soldados espanhóis o
capturou e fuzilou.
(B) Após um período de quatro anos, um tribunal
cubano depôs Céspedes, e, em março de 1874,
soldados espanhóis capturaram-no e fuzilaram-no.

(C) Depois de transcorridos um período de quatro anos, Céspedes foi deposto pelo tribunal
cubano, o qual, em março de 1874, foi capturado
e fuzilado pelos soldados espanhóis.
(O) Em março de 1874, quatro anos depois de ter
sido deposto por um tribunal cubano, Céspedes
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foi capturado por soldados espanhóis, que lhe
fuzilaram.
(E) Transcorridos quatro anos, um tribunal cubano
depõe Céspedes, posto que, em março de 1874,
soldados espanhóis lhe capturam e fuzilam.

Alternativa correta: letra "b" - (\'ividindo o
período facilita:
-Quatro anos depois= Após um período de qua-

tro anos;
- Céspedes foi deposto por um tribunal cubano
= um tribunal cubano depôs Céspedes. A oração foi
transposta da voz passiva para a ativa;
-em março de 1874= em março de 1874. Detalhe:
usaram-se vírgulas para intercalar o adjunto adverbial de tempo;

- foi capturado e fuzilado por soldados espanhóis = soldados espanhóis capturaram-no e fuzi-

laram-no. Mais uma vez ocorreu transposição da
passiva para a ativa.
Erros:

(Adaptado de: MANGUEL, Alberto, op. cit.)

211. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRF 3/2014) Atente para o que se afirma abaixo.

!. No segmento ... a alfabetização era rara e os
livros, propriedade dos ricos ..., a vírgula colocada
imediatamente após livros foi empregada para
indicar a supressão de um verbo.
11. No texto, não se explicitam as razões pelas
quais o ato de ouvir alguém ler tenha se tornado
uma prática necessária e comum no mundo laico
da Idade Média.

111. No segmento ... eles o faziam para um número
limitado de pessoas ..., o elemento sublinhado
refere-se a "emprestavam livros".
Está correto o que se afirma APENAS em

{A) He 111.

IBI 11.
(C) lei!.
(O)Ielll.

Alternativa "a" - verbo no pretérito mais que
perfeito do indicativo e o emprego de quando.
Alternativa "c" - concordância: transcorrido;
o pronome relativo o qual está retomando tribunal
cubano e torna o trecho incoerente.
Alternativa "d"- fuzilar é transitivo direto: que

o fuzilaram.

(E) 111.

Alternativa correta: letra "d"
I. Certo. Trata-se de zeugma (omissão de um
termo): a alfabetização era rara e os livros (eram}
propriedade dos ricos.

Alternativa "e" - Não cabe posto que e há erro
quanto à regência do verbo capturar (transitivo
direto): capturaram-no.

Atenção! Poderia ser pontuada assim também:
a alfabetização era rara; os livros, propriedade dos
ricos .

..,._ DICA -posto que pode ser conjunção concessiva que significa embora, conquanto, bem
que, se bem, se bem que, mas que, em que, posto,
suposto, suposto que, conquanto que, malgrado,
por mais que; conjunção condicional que significa
se, dado que; conjunção causal que significa porque;
conjunção explicativa que significa que.

11. Errado: o autor afirma não existir ainda imprensa
e os acesso a livros ser privilégio de poucos.

Texto para a questão.
Reunir-se para ouvir alguém ler tomou-se uma
prática necessária e comum no mundo laico da Idade
Média. Até a invenção da imprensa, a alfabetização
era rara e os livros, propriedade dos ricos, privilégio de
um pequeno punhado de leitores.
Embora alguns desses senhores afortunados ocasionalmente emprestassem seus livros, eles o faziam
para um número limitado de pessoas da própria classe
ou família.

!li. Certo. O que eles faziam? Emprestavam livros.
Veja: Embora alguns desses senhores afortunados ocasionalmente emprestassem seus livros,
eles o faziam para um número !imitado de pessoas da própria classe ou família.

212. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRF 4/2014) Está clara e correta a redação deste livre

comentário:
(A) O título mesmo do livro de Edward Said é consi·
derado uma inspiração, uma plataforma de trabalho para quem se disponha a exercer o papel
de um autêntico humanista.
(B) Já pela sugestão, o livro de Edward Said, cujo o
título é tão inspirador, toma-se também uma plataforma de trabalho para quaisquer humanistas
que dele se acerquem e por ele se interessem.

t
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(C) Quem se dispor a desenvolver uma plataforma
de trabalho encontrará plena inspiração já no
título do livro de Edward Said, onde a sugestão
de humanismo é inequívoca.
(D) Edward Said, ao atribuir a seu livro o título que
tanto condiz com sua plataforma de trabalho, já
por si mesmo o fez inspirador para quem o instigue como meta de um verdadeiro humanismo.
{E) Um autêntico sentido de prática humanista se
infere do título do livro de Edward Said, pelo
qual uma inspiração de trabalho já parece ali
consolidado, tal uma plataforma de altas sugestões.

Alternativa correta: letra "a" - Período claro,
correto e coeso.
Alternativa "b"- cujo título: os pronomes relativos cujo e quem não admitem artigo.
Alternativa "c" - Quem se dispuser: o verbo
dispor deve ser conjugado como verbo pôr (puser-

no futuro do subjuntivo); onde é usado para retomar
lugar fixo, o correto seria em que.
Alternativa "d" - Frase incoerente, não possui
sentido. A pontuação incorreta causou a estranheza.
Alternativa "e" - Dois erros: no qual uma inspiração parece consolidada. Uma inspiração parece
consolidada no título""' em que, no qual.

e, principalmente, manter um programa de reinserção
social. Os resultados do trabalho do PET com os me no·
res que cumprem medida socioeducativa na Fase são
considerados muito positivos quando se fala de jovens
em situação de vulnerabilidade social. Durante esses
dez anos, 45% dos participantes foram inseridos no
mercado de tmbalho e muitos já concluíram o ensino
médio; cerca de 70% reorganizaram suas vidas e conseguiram superar a condição de envolvimento em atividades i/{citas.
Na prática, os jovens trabalham durante 4 horas
nos gabinetes de desembargadcres e nas unidades
administrativas do tribunal. Recebem atendimento
multidisciplinar, com acompanhamento jurídico, de
psicólogos e de assistentes sociais. Por meio de parcerias com entidades, já foram realizados cursos de
mecânica, de padaria e de garçom. Destaque a considerar é o projeto nvirando a página": oficinas de leitura e produção textual, coordenadas por servidores
do TRF4 e professores e formandos de faculdades de
Letras.
(Adaptado
de:
wttp://www2.trf4jus.br!trf4!
controlador.php?acao"' noticia_visualizar&id_noticia=10129)
213. (FCC - Analista Judiciário - Ãrea Judiciária
- TRF 4/2014) No contexto; o sentido do elemento

sublinhado em
(A) Outros poderiam discriminar esses jovens (2°
parágrafo) é o de distinguir, enfatizar.
(B) em cumprimento de medida socioeducativa {2<>

Texto para as questões.
UM PROGRAMA A SER ADOTADO
O PET- Programa de Educação pelo Trabalho está fazendo dez anos, que serão comemorados num
evento promovido pelo TRF4, que contará com representantes da Fase- Fundação de AtendimentoSocioeducativo do Rio Grande do SuL
Há dez anos seria diffcil imaginar um interno da
Fase em cumprimento de medida socloeducativa
saindo para trabalhar em um tribunal e, no final do
dia, retornar à fundação. Muitos desacreditariam da
iniciativa de colocar um adolescente infrator dentro de
um gabinete de desembargador ou da Presidência de
um tribunal. Outros poderiam discriminar esses jovens
e dese}"á-los longe do ambiente de trabalho.
Todas essas barreiras foram vencidas. Em uma
década, o PET do TRF4 se tomou realidade, quebrou
preconceitos, mudou a cultura da própria instituição
e a vida de 754 adolescentes que já passaram pelo
projeto. São atendidos jovens entre 16 e 27 anos, com
escolaridade mínima da 4a série do ensino fundamental. O tribunal enffenta o desafio de criat; desenvolver

parágrafo) é o de observância, atendimento.
(C) manter um programa de reinserção social (3°

parágrafo) é o de remissão, retroação.
{D) em situação de vulnerabilidade social (30 parágrafo) é o de impropriedade, informalidade.
{E) Recebem atendimento multidisciPlinar W parágrafo) é o de socialista, democrático.

Alternativa correta: letra "b"
O
Nota da autora: Questão de coerência e
semântica {significado das palavras).

Na B: Observância: ação ou efeito de observar,
de praticar com fidelidade alguma coisa; execução,
cumprimento do que prescreve uma regra, uma lei.
Alternativa "a" - discriminar: tratar de forma
injusta; tratar de forma desigual, uma pessoa ou um
grupo de pessoas, por motivos relacionados às suas
características pessoais específicas. Não cabe "enfatizar".
Alternativa "c" - reinserção: ação ou resul~
tado de inserir~se novamente; remiss:io: Ação

:•'
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ou resultado de encaminhar a outro ponto ou
lugar; retroação: ação ou resultado de retroagir
{Fazer ter validade ou passar a ter validade a partir de {data anterior); retrair sua ação ao passado)
Alternativa "d"- vulnerabilidade: caráter ou qua~
!idade de vulnerável (Que é mais suscetível de ser
danificado ou magoado, prejudicado ou destruído);
impropriedade: qualidade ou caráter de impróprio.
Alternativa "e"
multidisciplinar: Que
envolve disciplinas e pesquisas diversas; PLURIDISCIPLINAR;sodalista: que é partidário do socialismo ou
se engaja em sua luta e perspectivas; democrático:
Cujo poder emana do povo; POPULAR.

sujeito. Transpondo para a passiva analítica: os excelentes resultados são comprovados.

(A) Ao contrário dos que consideram os prefácios tão
inúteis quanto inconvenientes, o autor julga que
muitas dessas apresentações são mais atraentes e
substanciosas do que o texto principal.

{B) Já está comprovada a eficácia do programa

(B) Embora hajam apresentações bem realizadas de

implantado pelo TRF4 com a finalidade de reinserir jovens infratores no mercado de trabalho.

livros, é indiscutível que boa parte delas primem
pela inutilidade, inconveniência ou mesmo assumam o caráter de um estraga-prazeres.

{0) Com vistas às medidas implantadas pelo TRF4,

jovens infratores estão sendo amparados pelo
PET, pelos quais os resultados inquestionáveis já
se fazem sentir de modo concreto.
(E) Comprovam-se na prática os excelentes resultados obtidos pelo TRF4, ao implantar o PET e
possibilitar, por meio desse programa, a plena
reabilitação social de jovens infratores.

Alternativa correta: letra "d"- Opa! O emprego
do pronome relativo está incorreto. Vamos lá:
1. O pronome deve concordar com "os resultados
inquestionáveis", portanto, usa-se cujo.

2. Na ordem direta: os resultados inquestionáveis
{do PET =posse) já se fazem sentir de modo concreto.

I
\

Alternativa "e" - Verbo transitivo direto + se
= voz passiva sintética e o verbo concorda com o

redação deste livre comentário do texto:

cuperáveis, vêm apresentando notáveis progressos, apoiados por programa de reinserção social
implantado pelo TRF4.

\\

Alternativa "c" - As vírgulas separam oração
subordinada adjetiva expllcativa por haver pronome
relativo {Jovens infratores, que"" os quais).

(A) Não são pequenos os desafios que enfrenta o
TRF4, em seu programa de reinserção social de
jovens infratores -programa que, felizmente, já
se revelou bastante eficaz.

{C) Jovens infratores, que muitos considerariam irre-

H

Alternativa "b" - Concordãncia: o programa
implantado.

215. {FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRT 16/2014) Está inteiramente clara e correta
a redação deste livre comentário:

214. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRF 4/2014) É preciso corrigir, por falha estrutura!, a

i

Alternativa "a"- OTRF4 enfrenta desafios= a
oração está na ordem inversa. Encontre o sujeito
para não se equivocar.

3. Correção: Com vistas às medidas implantadas
pelo TRF4, jovens infratores estão sendo amparados pelo PET, cujos resultados inquestionáveis
já se fazem sentir de modo concreto.
4. Lembre-se que os relativos
repelem o artigo.
Observações importantes:

~quem"

e "cujo"

{C) Há discordâncias quanto ao valor ou não dos
prefácios, uma vez que alguns concordam com
seu intento esclarecedor, ao passo que outros o
negam, em razão de argumentos não valorativos.
(O) O autor acredita de que a maioria dos prefácios

pode mesmo carecer de valor, ainda que em
muitos casos, ao contrário, se estabelece uma
utilidade insuspeita que chega a valorizá-lo mais
que à obra.
{E) Não seria bom para um escritor, que viesse a

ter como autor de seu prefácio um colega mais
talentoso, tanto que isso poderia acarretar, nas
bibliografias, uma importância exclusiva para o
texto introdutório.

Alternativa correta: letra "a"
O Nota da autora: Se pede redação clara, a primeira observação que deverá ser feita é se o período
possui sentido. Se você ler e não entender significa
que não há clareza, não há coerência. Assim, elimi~
nam-se rapidamente algumas alternativas. Outras
vezes, a banca facilita colocando erro gramatical
crasso. Pronto! Resolvida a questão.

Na A, não há erro gramatical e o período está
claro, coerente e coeso.
Eliminando:

Coesão e

Coerência~

Reescritura de frases

Alternativa "b" - Opa! Embora haja = haver,
quando impessoal {sentido de existir), fica invariável;
prime= o verbo deve concordar com boa parte.

relativa à ciência. Dica: outra possibilidade seria
suprimir as duas vírgulas, já que em intercalação a
banca FCC considera a pontuação facultativa.

Alternativa "c" - Incoerente: é impossível
entender.

Alternativa "b"- Há dificuldade: certeza := presente do indicativo; investimentos poderiam levar:
ação condicional (e não hipótese improvável) =
futuro do pretérito do indicativo.

Alternativa "d"- O verbo acreditar é transitivo
diret\): acredita que a maioria ... ; a obra = não há
motivo para haver preposição, isto é, não cabe o sinal
indicativo de crase.
Alternativa "e"- O que não seria bom para um
escritor? (isto}"" Que viesse a ter como autor de seu
prefácio um colega mais talentoso. Não se usa pontuação separando a oração prindpal da oração
subordinada substantiva.
216. {FCC - Analista Judiciário - Área Judiciária- TRT 16/2014) Há, além disso, uma dificuldade

relativa à ciência. Algumas das terapias disponíveis já
têm quatro ou cinco décadas de existência. Investimentos em pesquisa poderiam levar a estratégias de
prevenção e cura mais efetivas. Como essas doenças
não são rentáveis, porém, os grandes laboratórios
raras vezes se interessam por esse nicho.
Considerado o trecho acima, é adequado o
seguinte comentário:

(A} A supressão da vírgula após a palavra Há preserva a correção da frase.
(B) A correlação entre as formas verbais Há e poderiam levar evidencia a relação estabelecida entre
o que efetivamente existe e a hipótese considerada bastante improvável.
(C) Formulação alternativa ao uso de têm está correta assim- "existe a".
(D) A expressão mais efetivas, em virtude do segmento que caracteriza, pode ser deslocada para
depois da palavra estratégias, sem prejudicar o
sentido original.
(E} No contexto, o emprego de já contribui para a
construção da ideia de que certas terapias têm
longevidade que comprova sua eficiência.

Alternativa correta: letra "d"- O sentido prevalece por estar intensificando estratégias.

!
1
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Alternativa "c" - Sujeito: algumas alternativas;
o verbo deve concordar com o sujeito: Algumas das
terapias existem há quatro ou cinco décadas. Duas
considerações: 1. O verbo plurafizar; 2. Enecessário
encaixar o verbo haver por indicar tempo decorrido e
retirar a expressão de existência para que não ocorra
pleonasmo.
Alternativa "e"- Têm longevidade (quatro ou
cinco décadas de existência), mas afirmar que isso
comprova sua eficiência está errado, pois "os grandes laboratórios raras vezes se interessam por esse
nicho".
217. (FCC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRT 16/2014) Seria sem dúvida ingenuidade esperar

que a indústria farmacêutica se entregasse de corpo
e alma à resolução do problema.
Seu compromisso primordial é com seus acionistas- e essa é a regra do jogo. Isso não significa, contudo, que não possam fazer parte do esforço.
Afirma-se com correção sobre aspecto do trecho
acima:
(A} Se, em vez de resolução do problema, houvesse
"resolver o problema", seria correto manter o
acento indicativo da crase- "se entregasse[...] à
resolver o problema".
(8) A palavra primordial está corretamente empregada, assim como está em "É primordial para o
setor, sem dúvida alguma, as mudanças relativas
à área de recursos humanos".
(C) Justifica-se o uso do sinal de pontuação, no
trecho sublinhado acima, assim: "Não é raro o
emprego de um só travessão para indicar que
a parte final de um enunciado constitui um
comentário marginal, de reduzida força para o
desenvolvimento do raciocínio".
(D) A substituição da conjunção contudo por "ainda
que" não altera a relação que originalmente está
estabelecida entre as frases do texto.

1)

Investimentos em pesquisa poderiam levar a
estratégias de prevenção e cura mais efetivas.

2)

Investimentos em pesquisa poderiam levar a
estratégias mais efetivas de prevenção e cura.

(E) A substituição da forma verbal possam fazer por
"possa fazer" estaria correta e adequada ao contexto.

Alternativa "a"- A vírgula não pode ser suprimida porque ocorre, fogo em seguida, intercalação
da expressão além disso. leia o que está em negrito
para se certificar: Há, além disso, uma dificuldade

Alternativa correta: letra "e"- O tempo verbal
foi mantido (presente do subjuntivo} e a concordãn-
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da verbal admite, também, o singular por passar a

concordar com indústria farmacêutica e não com

acionistas. Dica: admitem-se as duas formas porque
os acionistas são da indústria farmacêutica, ou seja,
forma adequada ao contexto.

Alternativa "a"- Não se usa o acento indicativo
de crase antes de verbo.
Alternativa "b" - Concordância: as mudani,:as
são primordiais.
Alternativa "c"- Que é isso? Nada de comentário marginal e de reduzida força; trata-se de uma
explicação apenas em que foi usado o pronome
demonstrativo anafórico para retomar a ideia.

Alternativa "d" - Perceba que as orações são
independentes, eliminando a possibilidade do uso
de subordinação. Contudo é coordenada adversativa e ainda que é subordinada adverbial concessiva
(indica ressalva). Além disso, teríamos a repetição de
que: totalmente errada a alternativa.

218. (FCC- Analista Judiciário - Área Judiciária
- TRT 16/2014) Também seria desejável envolver
com maior intensidade universidades e laboratórios
públicos (onde os há, como é o caso do Brasil).
A redação alternativa à frase acima, que se apre~
senta clara, correta e fiel às ideias nela expostas, é:

(A) Igualmente desejável seriam universidades e
laboratórios públicos que se envolvessem mais
intensamente, pois no caso do Brasil eles têm
presença.
(B} Da mesma maneira, seria desejável que fossem
envolvidos mais intensamente universidades e
laboratórios públicos, em lugares, como o Brasil,
em que eles existem.

(C) Em lugares em que estes existem {sendo o Brasil um caso de ter universidades e laboratórios
públicos), seria também desejável seu intenso
envolvimento.
(D) Inclui-se no raciocínio que é desejável ter-se
envolvimento de maior intensidade, de universidades e laboratórios aonde se encontram, como
o caso do BrasiL
(E) Equivalentemente, seria envolvimento desejável e
intenso o das universidades e laboratórios públicos
(em que, como o caso do Brasil, eles existem).

Alternativa correta: letra "b" - Vamos aos
porquês de o período estar correto: 1. As ideias não
foram alteradas; 2. A primeira vírgula indica inversão
(a oração não se inicia com o sujeito); 3. O verbo anteposto ao sujeito composto (universidades e laboratórios públicos} concorda com os dois núcleos -
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embora os dois já estejam pfuralízados; 4. A segunda
·vírgula separa o adjunto adverbial de lugar e as posteriores marcam intercalação.
Alternativa "a"- Cá entre nós: você entendeu
alguma coisa? Nada, não é mesmo? Feito! Isso significa que a frase não possui clareza. Erro gramatical
{na prova não precisa procurar, saiba aproveitar seu
tempo): o uso da conjunção pois.
Alternativa "c" -Também não possui sentido
a frase e o uso do pronome este está errado, pois
deveria se referir a algo a ser mencionado. Caso de
catáfora.
Alternativa "d"- Vários erros: não é o envolvimento que é de maior intensidade; a colocação do
pronome pessoal oblíquo é desnecessária (retire o
se); a primeira vírgula deve ser suprimida; não cabe o
pronome relativo aonde.
Alternativa "e"- Sem sentido, mas vamos analisar alguns erros crassos: não há ideia do advérbio
equivalentemente; o adjetivo intenso foi inserido
erroneamente e, por fim, no caso do Brasil e não com
o caso do Brasil.

219. (FCC- Analista Judiciário- Área Judiciária
- TRT 16/2014) Mais de 1 bilhão de humanos ainda
sofrem, em pleno século 21, com doenças cujo controle é não só possível, mas também relativamente
barato -eis um fato que depõe contra o atual estágio
de nossa organização global.
Na frase acima,
(A) a correlação estabelecida por não só ... mas também pode ser igualmente estabelecida por

"tanto ... quanto também".
(B) cujo pode ser substituído, sem prejuízo da correção e do sentido, por nde que seun.
(C) o emprego de sofrem, no plural, é a única forma
aceitável de concordância, segundo a norma-pa~
drão.
(0) a expressão
formidade".

com doenças exprime ideia de

H

con-

(E) o emprego de depõe é que infunde o sentido de
negatividade ao segmento final.

Alternativa correta: letra "a" - São conjunções coordenadas aditivas, por isso a afirmação
está correta. Conjunções aditivas pedida em provas: Não só ... como (também) ... , Não só ... como
(ainda)... , Não só ... senão (também) ... , Não só ... senão
(ainda) ..., Tanto .... quanto ... , Tanto ....como ... , Mais ... ,
Bem como .... , nem ...., nem ..... nem ....., Tampouco ....,
Não só... mas (ainda) .... , Não só .... bem (como)....,
Bem como...

r
t

I

I

Coesão e Coerência - Reescritura de frases
Alternativa "b"- A ideia é: o controle das doenças não só é possível; substituindo, teríamos: doenças de que seu controle é não só possível"" incorreto.
Dica: o relativo cujo (a) concorda com o termo posterior e indica posse do termos anterior.
Alternativa "c"- Não, o verbo pode ficar no singular (concordando com o numeral l bilhão} ou no
plural (concordando com humanos).
Alternativa "d" - Com indica causa: sofre por
quê? porque há doenças.
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sem debater temas = temas seriam debatidos {na
voz passiva analítica).
Alternativa "d" - O verbo contrapor está na
forma nominal de infinitivo e não futuro do subjuntivo; contraporem; apoiar é transitivo direto: os
apoiar.
Alternativa "e" - Prioridade absoluta é pleonasmo; se revisassem ::o que fossem revisadas; fizeram a tempo.

Alternativa "e" - O sentido de negatividade é
expresso pela preposição contra.

221. {FCC - Analista Judiciário - ÁrE:a Judidá~
ria - TRT 16/2014) Não faltam clareza e correção,
segundo a norma-padrão, à seguinte frase:

220. (FCC- Analista Judiciário - Área Judiciária

(A) Eu estou entre aqueles que foi mau tratado pelo
adjunto do secretário geral, por isso pretendo
envidar todos os esforços para que ele responda
pelos seus atos na medida exata da justiça.

- TRT 16/2014} A alternativa que apresenta frase

redigida de modo claro e condizente cem a norma-padrão é:
(A) Assim que ele viu-os sair apressados e com semblante sério, indagou-se sobre o que teria acontecido durante aqueles tensos minutos que estiveram na sala da diretoria?

{B)

(B)

Exequibilidade à parte, o projeto do coordenador dos eventos exibia tanta riqueza de informação, a prenunciar sucesso, que não havia quem
não os quisesse custear.

(C)

(C)

Não se tratava de excrescências a serem relegadas mas, de ítens absolutamente imprescindíveis ao bom encaminhamento das secções em
que se fosse debater tantos e tão controversos
temas.

(O)

levantada a hipótese de os assessores se contrapuserem à decisão intempestiva do diretor,
ninguém hesitaria em lhes apoiar, pois sabiam
que ele determinava, depois ponderava sobre o
assunto decidido.

(E) Primeiramente em prioridade absoluta, tornar-se-ia necessário que se revisasse as últimas
determinações do ministro, mas nada parecia
indicar que o fizessem à tempo.

Alternativa correta: letra "b"- As vírgulas marcam intercalação e a conjunção que indica consequênda.
Alternativa "a"- Ele os viu. Nem sempre o pronome pessoal atrai o oblíquo, por se tratar de questão fonética. Nesse caso, ocorre a atração, mas neste
não há: Ela viu-o. Atente-se à sonoridade. A frase é
uma interrogativa indireta e o ponto de interrogação
deve ser retirado.
Alternativa "c" - A vírgula deve ser antes da
conjunção adversativa mas e não posterior; o vocábulo itens não é acentuado; concordância: se fos-

Estando emerso em decisões a tomar, não previu
a possibilidade de, tempo findo, ser chamado a
prestar contas e enumerar os impecilhos que o
tornaram vulnerável a uma suspensão.
Crêa você, ou não, o fato é que dissensões existem até na hora de organizar as homenagens
decididas por consenso, pois os mais expontàneos, a rigor, são sempre os mais influentes nas
deliberações finais.

(D) A homogenização dos ingredientes no tacho de

cobre, é determinante de um bom ou medíocre
resultado da receita, motivo porque muitos cozinheiros reservam toda a atenção e tempo a esse
quesito.
(E) Acometido de forte disenteria, de que a palidez
era sinal inequívoco, viu-se na iminência de ser
internado, o que o impediu de comparecer ao
julgamento como a testemunha mais importante da defesa.

Alternativa corretã: letra "e"- Perfodo correto,
apenas uma observação: o pronome relativo retoma
forte disenteria. A oração na ordem direta é: A palidez
era sinal inequívoco de forte disenteria"" de que ou da
qual.
Alternativa "a"- ... foram maltratados.
Alternativa -''b"- Estando imerso (entranhado);
empecilhos.
Alternativa "c"- Creia você; espontâneos.
Alternativa "d" - Homogeneização; por que
{pelo qual).
222. (FCC - Analista Judiciário - Area Administrativa- TRT 15/2013) Artes, na Florença da época,

..

,
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eram as corporações de artesãos e comerciantes que
governavam a cidade desde o século XIV. Além delas,
com maior prestígio (se não com maior poder) havia
as artes liberais, que se aprendiam pelos livros e não

pela experiência prática. Os ~mestres de artes mistasff
não eram uma coisa nem outra. Já não se

identifica~

vam com o saber artesanal de pai para filho; tampouco com o saber escolar dos acadêmicos.

•·

•

Considerando-se o parágrafo acima, o segmento
grifado recebe redação alternativa em que se mantêm igualmente o sentido original e a coesão, com a

devida correção, em:
(A) A nova classe de "mestres de artes mistas" não

eram de nenhuma corporação ou das artes liberais, onde havia tanto o saber artesanal como o
contido nos livros acadêmicos.
{8) Os "mestres de artes mistas" se diferenciavam
dos demais por não se enquadrarem no espírito das corporações, de saber artesanal, nem
mesmo naquele das artes liberais, cujo saber era
aprendido nos livros.
(C) Nem o saber artesanal de pai para filho, nem o

escolar dos acadêmicos, que se aprendiam nos
livros, não personalizavam os "mestres de artes
mistas", que não tinham nem um nem mesmo o
outro.
(0) Quem não se identificava ainda mais com o
saber artesanal ou com o saber escolar dos acadêmicos, sem ser uma coisa nem outra, chamados como "os mestres de artes mistas".
(E} Caso os chamados "mestres de artes mistas", que
não eram uma coisa nem outra, que se identificavam com o conhecimento de pai para filho nem
mesmo com os acadêmicos.

Alternativa "e"- Além de não haver coesão, o
simples uso da conjunção caso (condicional) elimina
a alternativ:t, pois não há essa ideia.
223. {FCC- Analista Judiciário- Area Administrativa- TRT 15/2013) Pesquisadores do clima mundial
afirmam que este aquecimento global está ocorrendo em função do aumento da emissão de gases
poluentes, principalmente derivados da queima
de combustíveis fósseis (gasolina, diesel etc.} na
atmosfera. Esses gases (ozônio, dióxido de carbono,
metano, óxido nitroso e monóxido de carbono) formam uma camada de poluentes de difícil dispersão,
causando o famoso efeito estufa. Esse fenômeno
ocorre, porque esses gases absorvem grande parte
da radiação infravermelha emitida pela Terra, dificultando a dispersão do calor.
Esses gases e Esse fenômeno referem-se, respectivamente, a:
(A) raios do Sol- camada de poluentes
(8) camada de poluentes- difícil dispersão.
(C) dispersão do calor- efeito estufa.
{0) aquecimento global- difícil dispersão.
(E) gases poluentes- efeito estufa.

Alternativa correta: letra "e"
O Nota da autora: Por ser questão de coesão,
procure o termo anterior a que se refere o pronome
demonstrativo anafórico. É bem simples.
O aquecimento global está ocorrendo em função do aumento da emissão de gases poluentes (...) Esses gases: os gases poluentes. A partir
dessa constatação, eliminam-se as alternativas a,

b,ced.

Alternativa correta: letra "b"- Informação do
trecho citado no enunciado: Os "mestres de artes
mistas" não se identificavam com o saber artesanal
nem com o saber escolar. Assim sendo, eles se diferenciavam dos demais. Analisando as outras alternativas, fica fácil constatar a resposta correta.

Alternativa "a" - Erros: emprego do pronome
relativo onde. O pronome só pode retomar termo
que indica lugar e pode ser substituído por em que
ou no (a) qual; concordância verbal: A nova classe
de "mestres de artes mistas" não eram de nenhuma
corporação.

Esses gases formam uma camada de poluentes
de difícil dispersão, causando o famoso efeito
estufa. Esse fenômeno: o efeito estufa.

224. (FCC - Analista Judiciário - Area Administrativa- TRT 15{2013) O aumento da temperatura

Alternativa "c" - Trecho incoerente, sem clareza. O uso repetido do pronome relativo que é uma
das causas da incoerência.

vem provocando a morte de várias espécies animais e vegetais mas desequilibrando vários ecossistemas. E a isso somarmos o desmatamento onde
vem ocorrendo, em florestas de países tropicais, e a
tendência é aumentar as regiões desérticas do planeta Terra. Embora não é só isso, esse o aumento da
temperatura faz com que ocorra maior evaporação
das águas dos oceanos, potencializando catástrofes
climáticas.

Alternativa "d" - tdeias confusas, não mantém
o sentido da forma original.

As frases acima encontram-se reescritas com
coerência e correção em:

\lllf
2~.!.

I

(A) O aumento da temperatura vem provocando
a morte de várias espécies animais e vegetais e

desequilibrando vários ecossistemas. Portanto a
isso somarmos o desmatamento que vem ocor~
rendo, em florestas de países tropicais, a tendên-

cia é aumentar as regiões desérticas do planeta
Terra. Per que não é só isso, esse aumento da
tempera:ura faz com que ocorra maior evapo-

ração das águas dos oceanos onde potencializa
catástrofes climáticas.
(8} O aumer.to da temperatura vem provocando

a morte de várias espécies animais e vegetais e
desequilibrando vários ecossistemas. Se a isso
somarmos o desmatamento que vem ocorrendo
em florestas de países tropicais, a tendência é
aumentar as regiões desérticas do planeta Terra.
Mas não é só isso, esse aumento da temperatura
faz com que ocorra maior evaporação das águas
dos oceanos, potencializando catástrofes climáticas.

l

I

·j

i

!

(() O aumento da temperatura vem provocando
a morte de várias espécies animais e vegetais,
onde desequilibra vários ecossistemas. Caso a
isso somarmos o desmatamento que vem ocorrendo em florestas de países tropicais, a tendência é aumentar as regiões desérticas do planeta
Terra. Portanto não é só isso, esse aumento da
temperatura faz com que ocorra maior evaporação das águas dos oceanos e potencialize catástrofes climáticas.
(D) O aumento da temperatura vem provocando
a morte de várias espécies animais e vegetais e
desequilibrando vários ecossistemas. Se a isso
somar'mos o desmatamento onde vem ocorrendo, em florestas de países tropicais, a tendência é aumentar as regiões desérticas do planeta
Terra. Contudo não é só isso, esse aumento da
temperatura faz com que ocorra maior evaporação das águas dos oceanos, onde se potencializam catástrofes climáticas.
(E) O aumento da temperatura vem provocando
a morte de várias espécies animais e vegetais
quando desequilibra vários ecossistemas. Onde
a isso somarmos o desmatamento que vem ocorrendo, em florestas de países tropicais, a tendência é aumentar as regiões desérticas do planeta
Terra. Por que não é só isso, esse aumento da
temperatura faz com que ocorra maior evaporação das águas dos oceanos, potencializando
catástrofes climáticas.

I

;I

Alternativa correta: letra "b'T- A relação entre
o primeiro período e o segundo é de adição (e); o
terceiro período indica condição (se); o último peri-

odo refere-se à ideía oposta, ou seja, adversidade
(mas). Importante relembrar que o pronome relativo
onde só pode retomar lugar e equivale a em que ou
no qual.

Alternativa "a" - repetição desnecessária da
conjunção e. Pode haver a repetição se houver vírgula
anteposta à conjunção para indicar polissíndeto, ou
ênfase; não cabe a conjunção portanto (conclusão); o
emprego de porque também está incorreto.
Alternativa "c"- Erro no emprego de onde e da
conjunção portanto.
Alternativa "d" - Erro no emprego de onde e
incoerência.
Alternativa "e"- Quando nao cabe no período,
o início do período com onde também está incorreto.

Trecho para as questões.
A ética epicurista é basicamente um hedonismo. Mas
o hedonismo epicurista, embora considere todo
prazer como corpóreo, não legitima qualquer
tipo de prazer. Faz se necessário distinguir o
verdadeiro prazer, estável, dos prazeres que
resultam em pesares ou partem de carências. O
primeiro tipo é o prazer em repouso, diferente
do prazer em movimento, que os drenaicos consideram o bem buscado pelos homens. Exemplo
de prazer em movimento é sentir sede e saciá· la. O prazer em repouso, meta do epicurista,
não consiste em satisfazer uma necessidade:~
antes, eliminar a necessidade, atingir a ausência
de dor. Por isso, o prazer prescrito pelo epicurismo opõe-se à busca desenfreada e ansiosa
de bens.
Administrar os desejos, para manter-se "nos limites
impostos pela natureza"- eis o caminho que conduz à serena felicidade. Esse controle racional da
afetividade coloca a existência humana em sintonia com a natureza das coisas reveladas pela física
e impede que se siga na direção apontada
pelo desejo que não expressa uma necessidade
natural, antes constitui imposição do meio social
em seu aparente progresso. A vida ascética e frugal das comunidades epicuristas procura a serenidade resultante da satisfação dos desejos naturais
e necessários: a delícia está na qualidade, não na
quantidade dos bens adquiridos.

Ser mortalr o homem constrói sua liberdade no
tempo, no tempo desta vida, que deve ser transformado em tempo de felicidade. O epicurismo
considera, com efeito, que além do mundo
imediato, captado pelas sensações, há também
um plano de realidade - igualmente corpórea,
porém mais sutil- à disposição do homem: seu

952

acervo de imagens, seu arquivo de lembranças,

simulacros corpóreos de sensações, que ele
pode utilizar para sua felicidade.

De tudo isso resulta o valor atribuído pela ética
epicurista ao tempo, ao acúmulo de experiências, ao passado e à memória, e, consequentemente, à velhice. Dotado de grande acervo de
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226, (FCC -Analista Judiciário -Área Judiciária
- TRT 12/2013} Mantém-se a correção, substituindo-se o segmento
(A) não legitima qualquer tipo de prazer por "não
lidima qualquer tipo de prazer".
(B) impede que se siga na direção apontada pelo

desejo por "impede que continuamos na direção
apontada pelo desejo".

lembranças, o idoso, segundo Epicuro, possui

mais condições para alcançar a serena felicidade.

{C) O epicurismo considera, com efeito, que além do

mundo imediato ... por "O epicurismo considera
fato consumado, que além do mundo imediato..."

(Adaptado de: José América Motta Pessanha. As
delícias do jardim. In: Ética.

Org. Adauto Novaes. São Paulo, Cia. Das
Letras, 2007, p. 74 a 76)
225. (FCC- Analista Judiciárb- Area JudiciáriaTRT 12/2013) Sem prejuízo para a correção e o sentido original, no segmento

(D) De tudo isso resulta o valor atribuído pela ética

epicurista ao tempo por "De tudo isso resulta
os valores arrogados pela ética epicurista ao
tempo".

o homem constrói sua liberdade no
tempo por "Ser mortal, o homem cuja a liberdade
construíra no tempo".

{E) Ser mortal,

(A) e impede que se siga na direção apontada pelo

desejo que não expressa uma necessidade natural,
uma vírgula pode ser inserida imediatamente
após a palavra desejo.
{B) Ser mortal, o homem constrói sua liberdade no

tempo, a vírgula pode ser suprimida.

{C) à disposição do homem, o uso da crase pode ser
dispensado, por ser facultativo.
(D)

embora considere todo prazer como corpóreo, o
elemento em destaque pode ser substituído por
conquanto.

(E) é, antes, eliminar a necessidade, o elemento em
destaque pode ser substituído por primeiramente.

Alternativa correta: letra "a" - Legitimar e
fidímar significam justificar, autenticar, legalizar.
Alternativa "b"- que se siga "" que continuemos: deve-se manter o modo subjuntivo (duvidoso).
Alternativa "c"- com efeito é diferente de fato
consumado (desenvolvimento ou procedimento se
encontra realizado por completo ou que existe uma
grande possibilidade que o mesmo se realize).
Alternativa "d"- resultam os valores: o verbo
deve concordar com o sujeito plural.

Alternativa "e"- O sentido foi alterado e há dois
erros gramaticais: o pronome relativo cujo (e quem)
não admite artigo e o tempo verbal foi modificado.

Alternativa correta: letra "d"
O Nota da autora: Questão de período composto (conjunção), pontuação, crase e advérbio.
Período composto: A conjunção embora, assim
como conquanto, indica concessão- ideias opostas- e se equivalem.
Alternativa "a"- Não se pode inserir ou retirar
vírgula antes do pronome relativo {no caso, que), pois
altera a oração de restritiva para explicativa ou vice e
versa.
Alternativa "b" - É aposto e a pontuação não
pode ser retirada.
Alternativa "c" - locução adverbial formada
por palavra masculina: crase obrigatória.
Alternativa "e" - Antes está no sentido de de
preferência, melhor.

227. (FCC - Analista Judiciário - Área Judiciária
- TRT 12/2013) Uma redação alternativa, em que se
mantêm a correção e a lógica, é:
(A) Controlar racionalmente a afetividade humana
coloca a existência em sintonia com a natureza
das coisas reveladas pela física, que as impede de
seguir na direção apontada pelo desejo.
(B) Diferentemente do prazer em repouso, o prazer
em movimento, que é considerado pelos cirenaicos como a maior meta dos homens.
(C)

Mortal, a liberdude do homem se constrói no
tempo de felicidade que à esta vida coubera ser
transformada.

(D) O grande acervo de lembranças disponível ao
idoso, dota-lhe de maiores possibilidades de
atingir a serena fe,licidade.

Coesão e Coerência - Reescritura de frases
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hoje. Ele trouxe estabilidade e prospendade o todos,
exceto para as 250 mil franceses que não retornaram
de suas guerras, embora até mesmo para os parentes
deles tivesse trazido a glória. Sem dúvida, os britânicos
se viam como lutadores pelo causo da liberdade contra
o tirania; mos em 1815 o maioria dos ingleses era mais
pobre do que o foro em 1800, enquanto a maioria dos
franceses era quase certamente mais rico.

(E) Além do mundo imediato, captado pelas sensações, também haveria, segundo os epicuristas,
um plano de realidade, igualmente corpórea,
porém mais sutil, à disposição do homem.

Alternativa correta: letra "e" - Você está pensando: todas as vírgulas estão corretas? São muitas!
Vamos aos porquês.

Ele destruíra apenas uma coisa: a Revolução
de 1789, o sonho de igualdade, liberdade e fraternidade,
do povo se erguendo na sua grondiosidodepora derrubar a opressão. Erte foi um mito mais poderoso do que o
dele, pois, após o sua queda, foi isto e não a suo memória que inspirou as revoluções do século XIX, inclusive
em seu próprio país. {Adaptado de Eric. J. Hobsbawm.
A era das revoluções - 1789-1848. 7 ed. Trod. de Maria
Tereza Lopes Teixeira e Marcos Penchel. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1989, p.93-4)

As vírgulas separam termos intercalados, e há
intercalação dentro de outra intercalação {no último
caso). Leia o que está em negrito e veja como possui
sequência sintática: Além do mundo imediato, captado pelas sensações, também haveria, segundo os
epicuristas, um plano de realidade, igualmente corpórea, porém mais sutil, à disposição do homem.

Alternativa ''a" - ... a impede (A natureza das
coisas reveladas pela física impede a existência ...).
Alternativa "b" -Incoerente. Sugestão de correção: . o prazer em movimento é considerado
pelos cirenaicos como a maior meta dos homens.
Alternativa "c"- ... que a esta vida coubera: não
se usa acento indicativo de crase antes de pronome
demonstrativo.
Alternativa "d" -1 Não pode havervirgula entre
sujeito e predicado {ou verbo): O grande acervo de
lembranças disponível ao idoso dota; 2. O verbo
dotar está exigindo objeto direto como pronome:
dota-o.

I

228- {FCC - Analista Judiciário - Administrativa
- TRT 9/2013) Considerando-se o contexto, o segme!lto cujo sentido está adequadamente expresso
em outras palavras é:

(A) partisse os laços com o tradição = quebrasse o
condão sagrado
(B) galgou ao comando de um continente= sobrele-

vou o ordenamento europeu
{C) pela causa da liberdade contra a tirania = pelo

motivo da insubmissão versus rigorismo
(D) os próprios clichês o denunciam = os próprios
lugares-comuns o evidenciam

Texto para a questão seguinte.

(E) o mecanismo das instituições francesas= a articu-

lação dos institutos galeses

O mito napo/eónico baseia-se menos nos méritos de Napoleáo do que nos fatos, então sem paralelo,
de sua carreira Os homens que se tornaram conhecidas por terem abalado o mundo de forma decisivo no
passado tinham começado como reis, como Alexandre, ou patrícios, como Júlio César, mas Napoleão foi
o Hpequeno cabou que galgou ao comando de um continente pelo seu puro talento pessoaL Todo homem de
negócios da f em diante tinha um nome paro sua ambição: ser- os próprios clichés o denunciam- um "Napoleão das finanças" ou "do indústria~ Todos os homens
comuns ficavam excitados pelo visão, então sem paralelo, de Um homem comum maior do que aqueles que
tinham nascido poro usar coroas. Em síntese, foi o
figura com que toda homem que partisse os laços com
a tradição podia se identificar em seus sonhos.
Poro os franceses ele foi também algo bem mais
simples: o mais bem-sucedido governante de sua longa
história. Triunfou gloriosamente no exterior, mos, em
termos nacionais, também estabeleceu ou restabeleceu
o mecanismo das instituições francesas como existem

Alternativa "d": correta.
Dividindo as informações para não correr risco:
1)

os próprios clichês= os prôprios lugares-comuns.
C!ichê {sentido figurado): ideia, expressão muito
repetida; LUGAR-COMUM; CHAVÃO.

2)

Denunciar= Mostrar, revelar, dar a perceber (algo
oculto, ou seus próprios segredos); EVIDENCIAR.

Alternativa "a"- Errada. Não há relação semântica. Condão (sentido figurado): Poder, capacidade;
laço {sentido figurado): Ligação, vinculo; sagrado
{sentido figurado): Que é divino, puro, imaculado; que
está acima das necessidades e dos valores terrenos.
Alternativa "b"- Errada. Galgar (sentido figurado): Superar, transpor, até atingir rapidamente
uma posição elevada; sobrelevar: Suportar, resignar-se com.

Alternativa "c" - Errada. lnsubmissão: Açáo,
comportamento ou caráter de insubmisso, daquele
que não se submete; REBELDIA = liberdade; erro:
rigorismo é excesso de severidade e tirania é governo
injusto e cruel, embora legítimo.
Alternativa "e" - Errada. Mecanismo: conjunto ou disposição das peças que constituem uma
máquina; MAQUINISMO; articulação: exposição, em
artigos ou parágrafos, dos fatos e razões em que a
parte fundamenta o seu pedido, acusação ou defesa;
ARTICULADO; galês: pessoa nascida ou que vive no
País de Gales, província do Reino Unido.
229. (FCC - Analista Judiciário -Administrativa
- TRT 9/2013) Todos os homens comuns ffcavarrl excitados pela visão[...] de um homem comum maior do
que aqueles que tinham nascido para usar coroas. Uma

nova redação para a frase acima, em que se preservam a correção e a clareza, está em:
(A} Os homens comuns, quando viam que um
homem comum como eles era maior do que os
nascidos para usar coroas, não tendo como não
ficar excitados.
(8) Ver os homens comuns que um homem também
comum era maior do que os nascidos para usar
coroas eram o que os deixavam excitados.
(C) A visão de um homem comum maior do que
aqueles nascidos para usar coroas, deixavam
excitados todos os homens que eram tão
comuns como ele.
(D) Não havia homem comum que não ficasse excitado pela visão de um homem também comum
que se tornara maior do que os nascidos para
usar coroas.
(E) À medida em que via um homem comum maior
do que aqueles nascidos para usar coroas, todo
homem comum ficava excitado com a visão que
tivesse.

Alternativa "d": correta - Há correção gramatical e clareza.
Alternativa ua" - Errada. Os homens comuns,
quando viam que um homem comum como eles
era maior do qtJe os nascidos para usar coroas, não
tinham como não ficar excitados.
Alternativa "b" - Errada. Ver os homens
comuns que um homem também comum era maior
do que os nascidos para usar coroas era o que os
deixavam excitados.
Alternativa "c"- Errada. A visão de um homem
comum maior do que aqueles nascidos para usar

coroas, deixava excitados todos os homens que
eram tão comuns como ele.
Alternativa "e" - Errada. Opa! Duas opções
sempre exigidas por FCC: à medida que= proporção,
na medida em que= causa. Correção, no contexto:
à medida que; tivesse indica condição e a ação no
trecho é de continuidade: tinha (pretérito i'mperfeito
do indicativo).
230. (FCC - Analista Judiciário - Administrativa
- TRT 9/2013) "Incapaz de satisfazer plenamente as
exigências do mercado, o Cinema Novo deu os seus
r.lftimos suspiros em fins da década de 1970- período
que marcou o auge das potencialidades comerciais do
cinema feito no Brasil". Uma redação alternativa para

a frase acima, em que se mantêm a correção, a lógica
e, em linhas gerais, o sentido original, é:
(A) Como não fosse capaz de satisfazer plenamente
as exigências do mercado, o Cinema Novo acabou no final da década de 1970: período que
se destaca, as potencialídades comerciais, do
cinema feito no BrasiL
(B) Conquanto não pudesse satisfazer plenamente
as exigências do mercado, o Cinema Novo terminou no final da década de 1970, período que,
marcou o auge das potencialidades comerciais
do cinema feito no BrasiL
(C) Como não pôde satisfazer plenamente as exigências do mercado, o Cinema Novo acabou
em fins da década de 1970, período em que as
potencialidades comerciais do cinema feito no
Brasil atingiram o seu apogeu.
(D) O Cinema Novo, incapaz de satisfazer plenamente as exigências do mercado não resistiu e
terminou no final da década de 1970, onde as
potencialidades comerciais do cir"lema feito no
Brasil atingiria o seu apogeu.
(E) O cinema feito no Brasil, atinge o seu potencial
comercial máximo no final da década de 1970,
quando, não podendo satisfazer plenamente
as exigências do mercado terminava o Cinema
Novo.

Alternativa "c": correta.
O Nota da autora: questão de coesão, pontuação, regência e concordância.
Observações importantes: a primeira vírgula
separa inversão da oração causal e a segunda
vírgula separa aposto explicativo.
Alternativa "a"- Errada. Quatro erros: período
em que se destacam= as potencialidades foram destacadas no período; período em que se destacam
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as potencialidades comerciais "" verbo transitivo
direto+ se""' voz passiva e o substantivo as potencialidades exerce função de sujeito {o verbo deve concordar com o sujeito); não se separa com pontuação
o sujeito do verbo: período em que se destacam as
potencialidades; retirar a vírgula: as potendalida~
des comerciais do ci 1,ema feito no Bras i!.

'
Alternativa "b" ~Errada.
Dois erros: o emprego
da conjunção conquanto: concessiva e não há ide ias
opostas no trecho; a vírgula após o pronome relativo
que (retomando período).

Alternativa "d" - Errada. Falta vírgula para
intercalar incapaz de satisfazer plenamente as exigências do mercado; o pronome relativo onde só pode
ser usado para retomar lugar; as potencialidades

I
!!

atingiram.
Alternativa "e" - Errada. Duas opções para
o primeiro erro (pontuação): l. O cinema feito no
Brasil atinge o seu potencial comercial máximo
no final da década de 1970; 2. O cinema, feito no
Brasil, atinge o seu potencial comercial máximo no
final da década de 1970. Segundo erro: quando, não

podendo satisfazer plenamente as exigências do
mercado, terminava o Cinema Novo.
231. (FCC

~Analista

Judiciário- Judiciária- TRT

1/2013) A mãe ficou vermelha, isto é, ruborizou,
enrubesceu, rubificou, e olhou a filha com reprovação, isto é, dardejou-a com olhos censórios.

A expressão isto é, nos dois empregos realçados
na frase acima,
(A) introduz a conclusão de que o significado das
falas cOrriqueiras se esclarece mediante uma ela~
borada sinonímia.
{B) inicia a tradução adequada de um enunciado
anterior cuja significação se mostrara bastante
enigmática.
(C) funciona como os dois pontos na frase Cabelo de
gente assim não se torna vulgarmente quebradiço:
pendoa.
(D} introduz uma enumeração de palavras que
seriam evitadas pela prima Solange, levando~se em conta o que diz dela o cronista Werneck.
{E) inicia uma argumentação em favor da simplificação da linguagem, de modo a evitar o uso de
palavreado rebarbativo.

Alternativa "c": correta- Isto é e os dois pontos possuem a função de explicar.

Alternativa "a" -Não condu i.
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Alternativa "b" -Não indica tradução.
Alternativa "d" -Não se trata de enumeração.
Alternativa "e" -Não inicia argumentação.

Atenção! A próxima questão
refere-se ao texto que segue.
Cada um fala como quer, ou como pode, ou como
acha que pode. Ainda ontem me divertiu este trechi·
nho de crônica do escritor mineiro Humberto Werneck,
de seu livro Esse inferno vai acabar.
" - Meu cabelo estó pendoando - anuncia a
prima, apalpando as melenas.
Tenho anos, décadas de Solange, mas confesso
que ela, com o seu solangês, às vezes me pega desprevenido.
- Seucabeloestáoquê?
- Pendonndo- insiste ela, e, com a paciência de
quem explica algo elementar a um total ignorante,
traduz:
- Bifurcando nas extremidades.

t assim a Solange, criatura para a qual ninguém
morre, mas falece, e, quando sobrevém esse infausto
acontecimento, tem seu corpo acondicionado num
ataúde, num esquife, num féretro, para ser inumado
em alguma necrópole, ou, mais recentemente, incinerado em crema - tório. Cabelo de gente assim não se
toma vulgarmente quebradiço: pendoa."
Isso me fez lembrar uma visita que recebemos em
casa, eu ainda menino. Amigas da família, mãe e filha
adolescente vieram tomar um lanche conosco. O. Glo·
rinha, a mãe, achava meu pai um homem intelectualizado e caprichava no vocabulário. Acerta altura pediu
ela a mim, que estava sentado numa extremidade da
mesa:
- Querido, pode alcançar-me uma côdea desse
pão?
- Por falta de preparo linguístico não sabia como
atender a seu pedido. Socorreu-me a filha adolescente:
- Ela quer uma casquinha do pão. Ela fala sempre assim na casa dos outros.
- A mãe ficou vermelha, isto é, ruborizou, enrubesceu, rubificou, e olhou a filha com reprovação, isto
é, dardejou-a com olhos censórios.
Veja-se, para concluir, mais um trechinho do Werneck:
"Você pode achar que estou sendo implicante,
metido a policiar a linguagem alheia. Brasileiro é
assim mesmo, adora embonitar a conversa para
impressionar os outros. Sei disso. Eu próprio já andei
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escrevendo sobre o que chamei de ruibarbosismo: o

{B) O autor do texto acredita que muita gente se

uso de palavreado rebarbativo como forma de, numa

vale de um palavreado rebuscado para intimidar
ou mesmo calar os interlocutores menos cultos.

discussão, reduzir ao silêncio o interlocutor ignaro.
Uma espécie de gás paralisante verbal. (Cândido Barbosa Filho, inédito)

(C) Ficou evidente que O. Glorinha buscava ilustrar

232. {FCC- Analista Judiciário- Judiciária- TRT
1/2013) Atente para as seguintes afirmações:

(O) O teríf10 "solangês", tratando-se de um neo!o-

H

I.

Na frase Isso me fez lembrar uma visita que rece-

bemos em casa, eu ainda menino, o segmento
sublínhado pode ser corretamente substituído
por aonde eu ainda era menino.
fl.

Transpondo-se para a voz passiva a frase Socorreu-me a filha adolescente, a forma verbal resul-

tante será tendo-me socorrido.

lll. No contexto, a expressão Brasileiro é assim
mesmo é um caso típico de generalização abusiva, como a que também ocorre em os alemães
são pragmáticos.
Está correto o que se afirma APENAS em

(AI I.
(B) 11.
(C) 111.
(0) lei!.

(El ne UI.

Alternativa "c": correta.
O Nota da autora: Questão de coesão, pronome relativo e verbo.

Item "1". Errado = indica tempo e não lugar:
quando eu era menino.
.... Dica- Onde: usado para retomar lugar e pode
ser substituído por em que, no (a) qual, nos (as)
quais= A escola onde fiz a prova.
Aonde: ocorre a combinação da preposição,
caso o verbo ou o nome posposto a exija = Não sei
aonde ele foi. (quem vai, vai a algum lugar)
Item "11". Errado= Fui socorrido pela filha adolescente. Precisaria voltar ao texto para se certificar
do gênero masculino do particípio socorrido.
Item "111". Certo, pois afirma que todos os brasi*
leiros são assim, generaliza abusivamente.
233. (FCC- Analista Judiciário- Judiciária- TRT
1/2013) Está clara e correta a redação deste livre
comentário:
.-..
(A)

N~m todas as pessoas que utilizam um vocabulário rebuscado alcançam por isso qualquer ganho
que se possa atribuir à seu poder de comunicação.

as pessoas cujo vocabulário menos reduzido as
deixasse impressionadas com tamanho requinte.
gismtl,, aplica-se aos casos segundo os quais
quem fala de modo rebarbativo parece aludir a
tal Solange.
(E) Não é diflcll encontrar, aqui e ali, pessoas cujo

intento é se apoderar de um alto vocabulário,
tendo em vista o propósito de vir a impressionar
quem não tem.

Alternativa "b": correta.
O Nota da autora: Questão de coesão, ortografia, concordància,crase, regência e pronome relativo.
Na alternativa b: Muita gente se vale; interlocutores menos cultos.
Alternativa "a"- Errada. O vocábulo por isso
deve, sempre, ser escrito separadamente.
Alternativa "c" - Errada. Buscava ilustrar às·
pessoas: aos homens.
Alternativa "d"- Errada. Fala de modo rebarbativo nos casos, em casos: aplica-se aos casos nos
quais quem fala ..
Alternativa "e"- Errada. virem a impressionar

= as pessoas.
234. (FCC- Analista Judiciário- Exec. Mandados
- TRT 1/2013) Mantendo-se o sentido e a correção, a
frase Confiar, desconfiando ganha desenvolvimento e
explicitação em:

(A) Quem confia acaba por estar desconfiando.
(B) Somente quem desconfia é capaz de confiar.
(C) A desconfiança, embora incompatível, faz confiar.
(D) Não dispense a desconfiança quem se ponha a
confiar.
(E) Ainda quando se desconfie, mais vale a pena se
confiar.

Alternativa "d": correta- É necessário descon·
fiar, ou seja, não dispense a desconfiança quem se
p0nha a confiar.
Alternativa "a"- Errada. Não há relação entre a
frase do enunciado e a informação desta alternativa.
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Alternativa "b" - Errada. Quem desconfia é
capaz de desconfiar? Eliminada facilmente a alternativa.
Alternativa "c" - Errada. A desconfiança não
faz confiar.

236. (FCC- Analista Judiciário- Exec. Mandados
- TRT 1/2013) Está clara e correta a redação deste
livre comentário:
(A) Ao contrário da maioria, onde se prefere descon-

fiar do que confiar, o autor do texto preferiu ficar
com esta,expondo seus argumentos.

Alternativa "e" -Errada. Não vale a pena con-

Desconfiar é para muitos preferível do que confiar, pois lhes parecem que a confiança requer
ingenuidade, em vez da necessária cautela.

fiar.

(B)

235. {FCC- Analista Judiciário- Exec. Mandados
- TRT 1/2013} É preciso corrigir a má estruturação da
seguinte frase:

(C) A desconfiança é normalmente valorizada, se

Prefiro arrepender-me pelo que ousei - e confesso que ousei muito pouco - a lamentar-me
pelo excesso de cautela.

(0) Quem deseja tomar iniciativa e efetuar criações,

(A)

(B) É fato que a sabedoria popular, como tantas

vezes se manifesta em expressivos provérbios,
nem por isso fica livre dos paradoxos.
(C) É de fato muito difícil, em nosso mundo cheio de

problemas, pedir a alguém que deposite toda a
confiança em alguma coisa.
(0) É penoso

termos de suportar o canto de vitória
que os desconfiados sempre entoam enquanto
sofremos por haver confiado.

{E) Ao final do texto, considera-se a hipótese de que

é um grande desafio tornar inabalável a confiança no que de fato acreditamos.

assoôada à prudência, mas há quem veja nela
um entrave para a criação mais ousada.
não pode prender-se a desconfiança, em cuja
reverte em paralisia o que devia ser ação.
{E) Ser ousado para criar com liberdade requer de
que a desconfiança não venha bloquear nosso
caminho, ou mesmo chegar a paralisá-lo.

Alternativa "c": correta.
O Nota da autora: Questão de coesão, concordância, crase, regência e pronome relativo.

Associada à prudência: ao texto. Crase correta.
Alternativa "a" - Errada. Onde? Usado apenas para lugar= a maioria, QUE prefere desconfiar
(sujeito: sem preposição).
Alternativa "b"- Errada. Preferível a confiar.

Alternativa "b": correta.
O Nota da autora: Questão de coesão, pontuação, regência e período composto.
Na alternativa b: Erro de pontuação, pois intercalando a oração como tantas vezes se manifesta em
expressivos provérbios, não há sequência sintática.
Fica incoerente: É fato que a sabedoria popular
nem por isso fica livre dos paradoxos. Opção de
correção: É fato que a sabedoria popular não fica
livre dos paradoxos. A expressão nem por isso não
se encaixa no contexto.
Alternativa "a"- Errada. Prefiro algo a algo.
Alternativa "c" - Errada. O que é difícil? Pedir
a alguém q'ue deposite toda a confiança em alguma
coisa = sujeito oracional, ou oração subordinada
substantiva subjetiva.
Alternativa "d"- Errada. O que é penoso? Termos de suportar o canto de vitória= sujeito oradona[, ou oração subordinada substantiva subjetiva.
Alternativa "e" - Errada. Se há hipótese, há
hipótese de algo =de que.

Alternativa "d"- Errada. Dois erros: prender-se
à desconfiança= ao erro; desconfiança que reverte
em paralisia o que deveria ser ação. Desconfiança=
sujeito: que ou a qual.
Alternativa "e"- Errada. Requerer é transitivo
direto: requer confiança.

Texto para a próxima questão.
Se um cachorro ''pensa" ou não, utem consciência" ou não, isso depende da definição escolhida.
Algumas pessoas não atribuirão uconsciênciau a criatura alguma que não seja capaz de abstrair um conceito geral com- base em fatos particulares e, a partir da[, aplicar o aparato da lógico formal de modo a
fazer inferências para além desses fatos. Outros conferem uconsciênciou a criaturas que reconhecem seus
parentes consanguíneos e se recordam de locais prévios relacionados a situações de perigo ou de prazer.
Pelo primeiro critêrio, os cães não têm consciência;
pelo segundo, têm. Mas os cães permanecem sendo
càes e sentindo aquilo que sentem, sem levar em consideração os rótulos escolhidos por nós.

,.,
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No contexto dos esforços internacionais para conservar a biodiversidade, essa questão assume uma

(D) versões radicais dessa teoria =facetas temerárias
desse método

importância central, uma vez que o argumento clás-

(E) persiste como um paliativo = remanesce como
um subterfúgio

sico sobre os motivos pelos quais uma criatura supostamente decente e moral como o Homo sapiens pode
maltratar e até mesmo exterminar outras espécies se
assenta sobre uma posição extrema num continuum.
A tradição cartesiana, formulada explicitamente no

século XVII, mas presente, sem dúvida, numa forma
"popular" ou em outras versões, ao longo de toda

•

história humana, sustenta que os outros animais
são pouco mais que máquinas desprovidas de sen-

timentos e que apenas os homens gozam de ''consciência: não importa como ela seja definida. Nas ver-

sões radicais dessa teoria, até mesmo a dor e o sofrimento manifestos de outros mamíferos (tão palpáveis
para nós, e da maneira mais víscera/, uma vez que as
expressões vocais e faciais desses parentes evolutivos
próximos são semelhantes às nossas próprias reações
aos mesmos estímulos) nada mais sinalizam do que
uma resposta automática sem nenhuma representação interna em termos de sentimento -porque os
outros animais não tém consciência alguma. Assim,
levando adiante esse argumento, poderfamos nos
preocupar com a extinção em função de outras razões,
mas não em virtude de alguma espécie de dor ou sofrimento associado a essas mortes inevitáveis.
Não acredito que muítas pessoas sustentem nos
dias de hoje uma versão tão forte da posição cartesiana, mas a tradição de se considerar os animais "inferiores" como "menos capazes de sentir" certamente persiste como um paliativo que ajuda a justificar nossa
rapacidade- do mesmo modo como os nossos ancestrais racistas argumentavam que os "insensíveis" índios
eram incapazes de experimentar alguma forma de dor
conceitual ou filosófica pela perda de seu ambiente ou
modo de vida (desde que os territórios reservados suprissem suas necessidades corporais de alimento e segurança), e que os "primitivos'' africanos não fomentariam
a terra natal e a famf/la abandonadas à força uma vez
que a escravidão lhes assegurasse a sobrevivência do
ponto de vista ffsico. (Adaptado de: Stephen Jay Goufd
A montanha de moluscos de Leonardo da Vinci. Trad. de
Rejane Rubino. 5. Paulo: Cia. das Letras, 2003. p.465-6).
237. (FCC- Analista Judiciário- Judiciária - TRT
18/2013) Considerado o contexto, o segmento cujo

Alternativa "c": correta - De modo a: consequência; a fim de: finalidade. Importante ler o enunciado: considerado o contexto, o segmento cujo
sentido está adequadamente expresso. Não se trata
de questão de período composto (conjunção), mas
sim de semântica, coerência. Ilação: o que se conclui
de certos fatos, afirmações, circunstâncias etc.; CONCLUSÃO; EDUÇÃO; INFERtNClA
Alternativa "a"- Errada. Inteiriço (sentido figu~
rado}: Severo, rigoroso, inflexível. Devoto: que se
dedica ou consagra.
Alternativa "b" - Errada. Abstrair: não ficar
concentrado em problema, trabalho ou preocupação; ALHEAR-SE; DISTRAIR-SE. Aforismo: breve sen~
tença que contém uma regra, uma mensagem, um
princípio de grande alcance ou um conceito moral;
máxima.
Alternativa "d"- Errada. Facetas: particularidades de alguém ou de alguma coisa. Temerárias: que
não têm fundamento.
Alternativa "e"- Errada. Paliativo: que tem a
qualidade de abrandar, de aliviar temporariamente
um mal. Subterfúgio: desculpa ou artimanha que se
usa para não cumprir uma obrigação ou livrar-se de
dificuldades; PRETEXTO. Remanescer: restar como
sobrevivente ou sobra, perdurar, sobrar.
238. {FCC- Analista Judiciário- Judiciária- TRT
18/2013)

I.

O carteslanismo sustenta que os animais são
pouco mais que máquinas desprovidas de sentimentos.

U.

As versões radicais do cartesianismo consideram
que até mesmo a dor de outros mamíferos é apenas uma resposta automática.

111. Para o cartesianismo, o sofrimento dos animais
não deve ser motivo para nos preocuparmos
com sua possível extinção.

sentido está adequadamente expresso em outras
palavras é:

As frases acima articulam-se num único período,
com clareza e correção, em:

(A) criatura supostamente decente e moral ""' ser
hipoteticamente inteiriço e devoto

(A) Ao sustentar que os animais são pouco mais
que máquinas desprovidas de sentimentos e,
segundo as versões radicais do cartesianismo, ao
considerar que até mesmo a dor dos mamíferos
é uma resposta automática, o sofrimento dos
animais não deve ser motivo para nos preocuparmos com sua possível extinção.

(B) capaz de abstrair um conceito geral"" apto a des~
tacar um aforismo genérico
(C) de modo a fazer inferências =a fim de tirar
ções

ila~
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(8) O cartesianismo, cujas versóes radicais consideram que até mesmo a dor de outros mamíferos
é apenas uma resposta automática, sustenta que
os animais sào pouco mais que máquinas desprovidas de sentimentos e, por conseguinte, que
seu sofrimento nào deve ser motivo para nos
preocuparmos com sua POésível extinçào.
I

(C)

Para o cartesianismo, o sofrimento dos animais
não deve ser motivo para nos preocuparmos
com sua possível extinção, por que sustenta que
os animais sào pouco mais que máquinas desprovidas de sentimentos, as versões radicais do
cartesianismo considerando que até mesmo a
dor de outros mamíferos é apenas uma resposta
automática.

(A) 800 sismos que ocorreram ali em um período de

seis meses ajudaram a determinar a causa dos
tremores da terra naquela região.
(B)

Uma pequena porcentagem dos terremotos do
Brasil se concentram na zona sísmica Goiás-Tocantins, na qual é geologicamente instável.

(C)

Em certos trechos do Lineamento Transbrasi!iano, jamais se registrou tremores.

(D) Os reflexos do terremoto percorreu 250 quilô-

metros e alcançou Brasília, a qual alguns prédios
foram desocupados.
(E)

Abaixo de Mara Rosa, a, possivelmente, três quilômetros de profundidade, existe rachaduras na
crosta terrestre.

(O) O cartesianismo sustenta que os animais sào

I

pouco mais que máquinas desprovidas de sentimentos e considera que até mesmo a dor de
outros mamíferos é apenas uma resposta automática, isso para suas versões radicais, porquanto o sofrimento dos animais não deve ser
motivo para nos preocuparmos com sua possível
extinção.
(E)

Sustentando que os animais são pouco mais
que máquinas desprovidas de sentimentos, o
cartesianismo, em suas versões radicais, consideram que até mesmo a dor de outros mamíferos
é apenas uma resposta automática, na medida
em que o sofrimento dos animais não deve ser
motivo para nos preocuparmos com sua possível
extinção.

Alternativa "a": correta- Não há erro e o período está claro.
Alternativa "b" - Errada. Uma pequena porcentagem se concentra; a zona sísmica é geologicamente instável: a qual ou que.
Alternativa "c"- Errada. Jamais se registraram
terremotos.
Alternativa "d"- Errada. Os reflexos percorreram e alcançaram. Alguns prédios foram desocupados em Brasília: em que.
Alternativa "e"- Errada. Não há crase antes de
numera: a três quilômetros; existem rachaduras.
240. (FCC- Analista Judiciário- Administrativa-

Alternativa "b": correta - Decifrando o processo de coesão: 1. Para evitar a repetição do substantivo cartesianismo, pode-se usar pronome relativo cujo: O cartesianismo, cujas versões radicais
consideram que até mesmo a dor de outros mamíferos é apenas uma resposta automática= as versões
radicais do cartesianismo. Por conseguinte indica
consequência.
Alternativa "a"- Errada. Incoerente: parale!ismos não claros.
Alternativa "c"- Errada. Sem clareza e erro de
ortografia: porque= explica.
Alternativa "d" - Errada. Além de incoerente,
há o uso da conjunção porquanto que indica explicação ou conclusão e não consequência.
Alternativa "e"- Errada. Na medida em que=
causa. Não é a ideia do contexto.
239. (FCC- Analista Judiciário- AdministrativaUma redação alternativa, escr"lta com
correção e lógica é:

TRT 18/2013)

TRT 18/2013)

L

Van Gogh compôs um dos mais importantes
conjuntos de obras plásticas do acervo da história das artes mundiais.

U.

A obra de Van Gogh influenciou a produção de
sucessivas gerações de artistas.
As frases acima se articulam com correção e lógica

em:
(A) Um dos mais importantes conjuntos de obras
plásticas do acervo da história das artes mundiais foi composto por Van Gogh, cujo pintor
influenciou a produção de sucessivas gerações
de artistas.
{B) Um dos mais importantes conjuntos de obras
plásticas do acervo da história das artes mundiais foi composto por Van Gogh, cuja obra
influenciou a produção de sucessivas gerações
de artistas,
(C) Van Gogh compôs um dos mais importantes
conjuntos de obras plásticas do acervo da história das artes mundiais, onde a produção de
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sucessivas gerações de artistas foram influenciadas pelo mesmo.

de suas obras, arrematadas por colecionadores do
mundo todo a preços vultosos.

(D) Um dos mais importantes conjuntos de obras

Dele, como artista, ou mesmo de sua obra, já
não se deve falar, visto que ingressaram, indiscutivelmente, no rol dos inquestionáveis tesouros humanos.
No entanto, no interior mesmo do mundo objetivo
da cultura, ao qual sua pintura se integra, seu legado
poderia ser u4;1izado, como modelo ou premissa, para
a análise de inúmeras questões -sociais ou estéticas
- que envolvem a arte contemporaneamente. (Adaptado de João Werner. Ensaios sobre arte e estética. Formatoebook)

plásticas do acervo da história das artes mundiais fora composto por Van Gogh, as quais
influenciarão a produção de sucessivas gerações

de artistas.
(E) Van Gogh, que veio a compor um dos mais

importantes conjuntos de obras plásticas do
acervo da história das artes mundiais, pelas quais

a produção de sucessivas gerações de artistas
foram influer.ciadas.

Alternativa "b": correta.

241. {FCC- Analista Judiciário- AdministrativaTRT 18/2013) Está correto o que se afirma sobre um
segmento do texto:

O Nota da autora: Questão de coerência e regên{A)

cia.
Para evitar repetição de Van Gogh, o emprego do

pronome relativo cujo, que indica posse, cabe
para juntar os períodos: acervo da história das
artes mundiais foi composto por Van Gogh, cuja

imediatamente após artistas não pode ser suprimida.

obra influenciou a produção de sucessivas gerações de artistas = a obra de Van Gogh influenciou.

(B)

Alternativa "a"- Errada. Erro: cujo pintor.

(C)

Alternativa "c" - Errada. Onde só pode ser
usado para retomar lugar e pode ser substituído por
em que, no (a) qual.
Alternativa "d"- Errada. Erro: as quais.
Alternativa "e"- Errada. Erro: petas quais.

Texto

Pintor e desenhista, Van Gogh compôs um dos
mais renomados conjuntos de obras de arte do acervo
da história das artes pfásticas mundiais.
Influenciou, direta ou indiretamente, a produção
de sucessivas gerações de artistas, e, em razão da tragicidadede sua existência, tornou-se um modelo, uma
espéde de paradigma de personalidade artística criadora.
De vida interior intensa e conturbada, a ele foi
impossível uma existência regular, dentro de padrões.
Em sua atividade artística, tardia e extraordinariamentebreve (quando morreu, contava apenas 37 anos
de idade), Van Gogh encontrou somente a frustração e
a indiferença entre seus contemporâneos. Suas telas,
se não eram destruídas ou vilipendiadas, eram guardadas em porões e depósitos como qualquer entulho.
Triste ironia, considerando-se que hoje acompanhamos pelos noticiários internacionais os leilões

No segmento Influenciou, direta ou indiretamente, a produção de sucessivas gerações de
artistas, e... (2° parágrafo) a vírgula empregada

Os parênteses (3° parágrafo) isolam uma ressalva

ao que se afirmou no segmento imediatamente
anterior.
Considerando-se o contexto, no trecho em razão
da tragicidade de sua existência {2° parágrafo), o
segmento sublinhado pode ser substituído por
devido a.

(0) O segmento subHnhado em No entanto, no interior mesmo do mundo objetivo da cultura ... (5°

parágrafo) tem valor conclusivo.
{E) No segmento - sociais ou estéticas - {5° parágrafo), os travessões podem ser suprimidos, sem
prejuízo para a correção.

Alternativa "e": correta -Podem ser retirados
por serem adjetivos do substantivo questões: seu
legado poderia ser utilizado, como modelo ou premissa, para a análise de inúmeras questões sociais
ou estéticas- que envolvem a arte contemporaneamente.
Alternativa "a"- Errada. A vírgula indica intercatação de em razão da tragicidade de sua existêncía.
Lê-se: Influenciou, direta ou indiretamente, a pro~

dução de sucessivas gerações de artistas, e, em
razão da tragicidade de sua existência, tornou-se um
modelo, uma espécie de paradigma de personali~
da de artfstica criadora.
Alternativa "b"- Errada. Sua atividade artística
foi breve porque (ressalva: observação por escrito
com o fito de emendar algo ou para validar o que
anteriormente se registrou) morreu aos 37 anos.

i

I
I
I

Coesão e Coerência - Reescritura de frases
Alternativa "c" - Errada. Ao substituir, dever~
-se-ia inserir o acento indicativo de crase: devido à
tragicidade de sua existência= devido ao trajeto.
Alternativa "d" - Errada. No entanto indica
oposição, possui valor adversativo.
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Alternativa "d"- Errada. O tema encanta a nós
(objeto direto preposicionado se colocada a frase na
ordem direta). Se encanta, encanta alguém: verbo
transitivo direto.
Alternativa "e" - Errada. Universalizada: que
se universalizou, se tornou comum ou pertencente
a todos.

Texto:
Texto para as próximas questões:.

Você acredita no amor romântico? Alguns dirão
que pessoas maduras sabem que o amor não existe.
Outros, que é diferente de paixão, sendo esta passageira, enquanto o amor seria algo mais sólido, dado a
parcerias de longa duração.

"Gene da longevidade"' pode aumentar risco
de Alzheimer

Se há centenários na sua faml1ia, é grande a
chance de você também ter vida longa. Disseminada
na cultura popular, essa noção ganhou respaldo cientffico em 2010, quando neurocientistas da Universidade
de Boston identificaram, em uma pesquisa com 1.055
pessoas com mais de 90 anos, "genes da longevidade"
- 150 variantes genéticas associadas à propensão para
viver mais. Agora, um estudo publicado no periódico
Aging Cel! sugere que uma delas aumenta o risco de
desenvolver Alzheimer.

O tema nos encanta, apesar de alguns teóricos afirmarem que o amor é mera invenção da literatura europeia medieval, universa/izada, de modo
equivocado, pelos autores romiinticos dos séculos 19
e 20. (Adaptado de: Luiz Felipe Pondé. Folha de S.
Paulo, 11/0212013)

242. (FCC- Analista Judiciário- AdministrativaTRT 18/2013) O tema nos encanta, apesar de alguns
teóricos afirmarem que G amor é mera invenção
da literatura europeia medieval, universalizada, de
modo equivocado, pelos autores românticos dos
séculos 19 e 20.

Ao analisarem tecidos cerebrais de 590 pessoas que
morreram com mais de 90 anos, pesquisadores do Centro Médico da Universidade de Rush, em Chicago, observaram que uma variante, a proteína de transferência de
ésteres de colesterol (CEPT, na sigla em inglês), está relacionada a maior quantidade de placas amiloides, características da doença neurodegenerativa.

Afirma-se corretamente sobre a frase acima:

(A) Sem prejuízo para a correção, uma vírgula pode
ser inserida imediatamente após que.

Os resultados contradizem um estudo divulgado
pouco tempo antes no Journal of American Medica/
Association, que sugeriu que a CEPT estava relacionada a maior agilidade mental em pessoas com mais
de 70 anos- resultado mais evidente em voluntários
descendentes de judeus do leste europeu. Qual estudo
está ~certo''? "Talvez nenhum. Há muitas outras
variantes, talvez ainda desconhecidas; seria precipitado relacionar a CEPT diretamente à propensão para
desenvolver a demênCia: diz o neurocientista David
Bennet, um dos autores da pesquisa da Universidade de Rush. (Adaptado de Neurocircuito. Patologia.
Mente Cérebro: Psicologia, psicanálise, neurociência.
Só o Paulo: Duetto, Ano XIX, n. 229. p. 76)

(8) Substituindo-se apesar de por "embora", a forma
verbal deverá ser modificada para afirmam.
(C) Sem que nenhuma outra alteração seja feita, o

segmento alguns teóricos pode ser substituído
por "um e outro teórico".
(D) No segmento O tema nos encanta, o verbo encantar não exige complemento, já que, no contexto,
está empregado como intransitivo.
(E) Sem prejuízo para o sentido original, a palavra
universalizada pode ser substituída por "abarcada".

P••
ii•

.''F~

Alternativa "c'': correta - Alguns é pronome
indefinido' e ao substituir por um e outro, o sentido
de generalização é mantido.

243. {FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTST/2012) Considere as afirmações a seguir.

Alternativa "a"- Errada. Afirmarem isto = o que
é conjunção integrante e não pode haver vír-gula separando a oração principal da oração subordinada substantiva.

As formas pronominais sua e você referem-se,
exclusivamente, ao leitor; assim, o período não
pode ser reescrito deste modo: "Se há centenários em uma família, é também grande a chance
de se ter vida longa".

Alternativa "b"- Errada. Embora alguns teóricos afirmem.

11. No perfodo Há muitas outras variantes, talvez
ainda desconhecidas, tem-se uma contradição e

I.
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uma impropriedade vocabular: afirma-se a exis-téncia do que é desconhecido e se usa variante
em vez de "variável" (palavra mais apropriada ao
contexto).

carta a possibilidade de se relacionar a CEPT à
propensão para desenvolver demência.

1!1. A opção por citar as palavras de David Bennet e
apresentá-lo como um dos envolvidos na pesquisa tem o efeito de conferir mais credibilidade
ao que se afirma.

Alternativa "a": correta - O uso de travessão
sempre relativiza o que se afirma anteriormente. É
uma de suas funções. Confira no final do capítulo,
em dicas.

De acordo com o texto, está correto APENAS o
que se encontra em

Alternativa "b" - O neurocientista refere-se a
Alzheimer.

(A)

Alternativa "c"- Não hd indício de preconceito
étnico.

(B) 11.
(C) 111.
(0) I e li.

(E) 11 elll.

Alternativa "d"- Não é irrelevante para a articulação_
Alternativa "e"- David Bennet não descarta a
possibilidade de se relacionar a CEPT à propensão.
245. (FCC -Analista Judiciário - Area Judiciária

Alternativa "c": correta - Confere mais credibilidade ao identificar um dos cientistas participante da
pesquisa.
I.

Poderia ser reescrito usando de modo indefinido, sem prejudicar o conteúdo da mensagem.

11.

A palavra mais apropriada, pelo significado, é
nvariantes", mesmo.

1!1. Único item correto.

244. {FCC -Analista Judiciário - Área Judiciária
- TST/2012) Considerado o terceiro parágrafo do
texto, assinale a alternativa correta.
(A) O travessão introduz certa relativização do que
se afirmou anteriormente, estando, assim, em
confluência com o sentido que sugeriu empresta
ao relato.

- TST/2012) Assinale a alternativa correta acerca de

reformulação de fragmento do terceiro parágrafo do
texto.
(A) É apropriada ao contexto a substituição de
pouco tempo antes por "fazia pouco tempo"_
(8) Viola o padrão culto escrito da língua, no que se
refere à concordância, a seguinte reformu!ação:
"David Bennet, um dos autores que participou
da pesquisa da Universidade de Rush".
(C) Preservado o sentido, é apropriada esta reformulação da parte inicial do discurso de David
Bennet: "Talvez nenhum, à medida que há muitas outras variantes, talvez ainda desconhecidas;".
(D) O segmento que sugeriu pode ser substituído
por "sugerindo", sem prejuízo para a clareza do
trecho.

(B) 'A reprodução do que teria dito David Bennet
amplia o foco da questão que o texto desenvolve: o neurocientista se refere à demência,
como fenômeno geral, e não a Alzheimer.

(E) É apropriada, do ponto de vista da flexão verbal,
a substituição de Os resultados contradizem por
"Se os resultados contradizerem".

(C) A referência a descendentes de judeus do leste
europeu enfatiza o caráter polêmico do resultado mencionado - baseado em preconceito
étnico- e fundamenta a questão que se formula
em seguida.

Alternativa "a": correta- "fazia pouco tempo"
equivale a "pouco tempo antes".

(0) A pergunta.retórica Qual estudo está "certo"?
sintetiza a inquietação do autor - supostamente partilhada pelo leitor- diante das contradições mencionadas, mas é irrelevante para
a articulação das diferentes partes do parágrafo.
(E) Em sua fala, o neurocientista David Bennet,
diante da ausência de dados conclusivos, des-

Alternativa "b"- Esta reformulação não viola o
padrão culto escrito da Língua.
Alternativa "c"- Não é apropriada a reformulação porque altera o sentido.
Alternativa "d"- Altera a clareza do texto, pois
deixa ide ia de foi estudo com fim específico.
Alternativa "e"- Não é apropriada, pois a flexão
altera tempo verbal e há erro na conjugação: contradisserem.

Coesão e Coerência- Reescritura de frases

246. (FCC- Analista Judiciário - Área Judiciária
- TST/2012) O segundo parágrafo abona o seguinte
comentário:
{A) Há um equívoco na pontuação: no início do

parágrafo, para dar conta do sentido apropriado
à descrição do procedimento, ~everia haver,
necessariamente, uma vírgula depois da palavra
pessoas.
(8) O segmento Ao analisarem, de valor temporal,

poderia ser substituído por "Assim que analisaram", sem prejuízo para o sentido e a correção do
período.
(C) O fragmento [d]a doença neurodegenerativa

retoma, ao mesmo tempo em que caracteriza,
uma palavra mencionJda no parágrafo anterior.
{D) A palavra características, que se refere a uma
variante e a placas amiloides, deve ser compreendida como uma versão sintética da expressão
uestruturas características".
(E) É facultativa a ocorrência do sinal indicativo de
crase em relacionada a maior quantidade, isto é,
tal ocorrência não implica incorreção gramatical,
nem alteração do sentido original.

Alternativa "c": correta- Retoma e caracteriza
Alzheimer, mencionada antes.
Alternativa "a"- Não há equívoco nem necessidade de vírgula, já que se trata de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Inserindo a vírgula, passa a
explicativa e não cabe no contexto generalizar.
Alternativa "b" - Prejudicaria o sentido sim,
dando conotação de imediatismo ou instantâneo.
Alternativa "d"- Refere-se a placas amiloides.
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CEPT a propensão em desenvolver demência. Há, talvez, muitas outras variantes, ainda desconhecidas."
Alternativa "c" -Diz o neurocientlsta, David Bennet: "Seria precipitado, no desenvolver da demência,

relacionar diretamente a CEPT à essa propensão, posto
que têm muitas outras variantes, ainda, quem sabe, desconhecidas."
Alternativa "d" -0 neurocientista David Bennet,
diz que seria prematuro, posto que há outras variantes, ainda que por ventura, desconhecidas, relacionar,
diretamente, a CEPT à propensão para desenvolver a
demência.
Alternativa "e" -Diz o neurocientista David Bennet:
Existem numerosas outras variantes, quem sabe
ainda desconhecidas. Relacionar diretamente a
CEPT à propensão para desenvolver demência
seria precipitado.

Alternativa "e": correta - São usados alguns
sinônimos e travessão para iniciar a fala da personagem, preservando o sentido, a clareza e correção da
frase.
Alternativa "a"- Há erros de pontuação e concordância.
Alternativa "b"- Altera a clareza e a correção
do texto.
Alternativa "c"- Não preserva o sentido e altera
a correção e a clareza.
Alternativa "d" - Totalmente deturpado o
texto, sem clareza e sentido.

Texto para a próxima questão.

Alternativa "e"- Altera o sentido original.
247. (FCC- Analista Judiciário- Area Judiciá·
ria - TST/2012) { .. ) "Há muitas outras variantes,
talvez ainda desconhecidas; seria precipitado
relacionar a CEPT diretamente à propensão para
desenvolver a demência", diz o neurocientista
David Bennet [... ].

Assinale a alternativa em que uma nova redação
preserva o sentido, a correção e a clareza do fragmento reproduzido acima.

Os intérpretes do Brasil e das nações egressas de
sistemas coloniais partem, desde os meados do século
XX, da aceitação tácita ou manifesta de uma dualidade fundamental: centro versus periferia.
Creio ser razoável perguntar se essa oposição é
estrutural ou histórica; e, em consequêncio, se é estática ou dinâmica, se está fixada para todo o sempre
como um conceito ontológico, ou se está sujeita ao
tempo, logo à possibilidade de variação e mudança.

mente com propensão de desenvolver demência, já que
existe muitas variantes, quem sabe desconhecidas."

Há uma passagem em A era dos impérios de Eric
Hobsbawm em que o historiador exprime a sua perplexidade em face do discurso sobre a diferença entre
"partes avançadas e atrasadas, desenvolvidas e não
desenvolvidas do mundo":

Alternativa "b" -Diz o neurocientista David
Bennet: "Seria precipitado relacionar diretamente a

"Definir a diferença entre partes avançadas e
atrasadas, desenvolvidas e não desenvolvidas do

Alternativa "a" -Diz o neurocientista David
Bennet: "- la ser precipitado relacionar a CEPT direta-
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mundo é um exercício complexo e frustrante, pois

tais classificações são por natureza estáticas e simples, e a realidade que deveria se adequar a elas
não era nenhuma das duas coisas. O que definia o
século XIX era a mudança: mudança em termos de
e em função dos objetivos das regiões dinâmicas

do Atlântico norte, que eram, à época, o núcleo do
capitalismo mundial. Com algumas exceções marginais e cada vez menos importantes, todos os países, mesmo os até então mais isolados, estavam,
ao menos perifericamente, presos pelos tentácu-

los dessa transformação mundial. Por outro lado,
até os mais 'avançados' dos países 'desenvolvidos'
mudaram parcialmente através da adaptação da

herança de um passado antigo e 'atrasado; e continham camadas e parcelas da sociedade resistentes à transformação. Os historiadores quebram a
cabeça procurando a melhor maneira de formular e apresentar essa mudança universal, porém
diferente em cada lugar, a complexidade de seus
padrões e interações e suas principais tendências.lj
(Eric Hobsbawm, A era dos impérios. 7875-1914, 11.
ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007. p.46. (Alfredo Bosi,
no mesmo e o diferente: IN Ideologia e contra ideologia. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
p.227-228)

248. (FCC- Analista Judiciário - Area Judiciária
- TSTI2012) Considerado o fragmento que correspende à citação do historiador é correto afirmar:

Alternativa "b": correta - Realmente Eric
Hobsbawm remete ao século XIX ao afirmar que a
mudança definia aquele século.
Alternativa "a"- Não faz referência a nenhuma
rubrica para classificação.
Alternativa "c"- Paq'l definir as mudanças, não
·
as diferenças.
Alternativa "d" - Os elementos grifados não
expressam a mesma noção.
Alternativa "e"- As aspas utilizadas por A. Bosi
o foram por motivo diferente das usadas por E. Hobsbawm.
249. (FCC- Analista Judiciário -Área Judiciária
- TSTI2012) No contexto, são equivalentes os seg-

mentos indicados na seguinte alternativa:
(A) nações egressas de sistemas coloniajs I nações
que conservam as estruturas dos países que as
colonizaram.
(B) aceitação tácita [. . .] de uma dualidade I adesão
não formalmente expressa a uma dualidade.
(C) estrutural ou histórica I estratificada na contemporaneidade ou tradicional.
(O) um conceito ontológico I uma concepção pragmática do real.

(A) Eric Hobsbawm entende como errôneas as
classificações que não acolhem, sob uma única
rubrica,a totalidade dos países, inclusive os periféricos.

(E} exprime a sua perplexidade I expressa com vigor
seu encantamento.

(8) é legitimo presumir que o comentário de Eric
Hobsbawm, embora de valor abrangente,
remete de modo direto à observação do século
XIX, como o comprova o emprego da forma verbal era, na frase inicial.

Alternativa "b": correta - Aceitação equivale
à adesão; tácita, a que não foi expressa, mas está
implícita.

a referência feita às regiões dinâmicas do Atlântico norte constitui, na organização do trecho, o
argumento mais valorizado por Eric Hobsbawm
para definir a diferença entre partes avançadas e
atrasadas do mundo.

Alternativa "c" -Estrutural não corresponde a
estratificada.

(C)

(0) para convencer o leitor quanto à validade de seu
pensamento, Eric Hobsbawm por vezes enfatiza uma ideia por meio de uma mera repetição:
em Com algumas exceções marginais e cada
vez menos importantes, os elementos grifados
expressam exatamente a mesma noção.
(E) as aspas empregadas por Eric Hobsbawm foram
utilizadas exatamente com a mesma função das
que ocorrem no texto de Alfredo Bosi: evidenciar a concordância com as palavras que estão
citadas.

Alternativa "a" - A condição de Egressas não
implica conservação das estruturas.

Alternativa "d" - Conceito da natureza do ser
(ontológico) diverge de pragmático - objetivo, prático, direto.
Alternativa "e"
Perplexidade significa
espanto, perturbação, bem diferente de encanto.
250. (FCC - Analista Judiciário - Area Judiciária
- TSTI2012) Análise cuidadosa comprova a correção

do seguinte comentário:
(A) a substituição de ljessa mudança universal" pelo
pronome conveniente poderia gerar as seguintes formulações do segmento: "procurando a
melhor maneira de a formular e apresentar" ou

I
I
!
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uprocurando a melhor maneira de formulá-la e
apresentá-la".

(E) substituição de em que o historiador exprime
a sua perplexidade em face do discurso por "na

{8)

se, em vez de Creio ser razoável perguntar, houvesse a formulação "Ê importante que todos creemos ser razoável perguntar", a correção da frase
estaria preservada.

qual o historiador exprime a própria perplexidade
diante do discurso".

(C)

em "O que definia o século XIX era a mudança",
o pronome destacado recupera a ide ia expressa
no segmento imediatamente anterior.

(0)

a transposição da frase "todos os países[ ...] estavam [...] presos pelos tentáculos dessa transformação mundial" a voz ativa gera a forma uconseguiram prender".

Alternativa "a" - Desrespeita as regras de
padrão culto de escrita. Se inserisse uma vírgula,
deveria inserir outra após Hobsbawm.

{E) os segmentos da aceitação tácita e de uma dualidade fundamental são ambos exigidos por
forma verbal.

Alternativa "c"- Palavras repetidas que fazem
parte de locução adverbial não admitem o acento
indicativo crase.

Alternativa "a": correta- Substituição correta,
apenas se usa próclise, ou ênclise, com o pronome
oblíquo.
Alternativa "b" - A correção estaria assassinada. Erro crasso de grafia e de flexão verbal.
Alternativa "c"- O pronome refere-se ao segmento imediatamente posterior.
Alternativa "d" - Essa forma inverte o sentido
do segmento.
Alternativa "e" - Afirmativa sem nexo, sem
lógica.
251. (FCC- Analista Judiciário - Area Judiciária - TST/2012) Há uma passagem em A era dos
impérios de Eric Hobsbawm em que o historiador
exprime a sua perplexidade em face do discurso
sobre a diferença entre "partes avançadas e atrasadas, desenvolvidas e não desenvolvidas do
mundo":
Considerado o fragmento acima, a alteração que
mantém o sentido original e o respeito às regras do
padrão culto escrito é a proposta em:
(A) colocação de uma vírgula após a palavra impérios.
(B) substituição de em face do discurso por "frente o
discurSo".
(C) substituição de em face do discurso sobre a diferença por "face à face com o discurso a cerca da

diferença".
{D) sub~tituição de "partes avançadas e atrasadas,
desenvolvidas e não desenvolvidas do mundo"
por "partes mundiais avançadas e atrasadas,
desenvolvidas e não desenvolvidas".

Alternativa "e": correta - Substituição correta
de: em que por na qual, sua por própria e em face do
por diante do.

Alternativa "b"- Frente ao.

Alternativa "d"- Alteração descabida e imprópria.
252. (FCC- TRT 6- Analista Judiciário/2012) Está
clara e correta a redação deste livre comentário.
{A) Apenas nas crenças que não operam restrições
a medidas de saúde, leva-se em conta o valor
universal da dignidade ·humana, para ser bem
demonstrado.
(B} Presume-se que o autor não defenda a ideia de

que deva o Estado assumir inteira responsabilidade pela prestação de quaisquer serviços públicos de alto custo.
{C) Não seria possível, para o autor, que os serviços mais onerosos aos cofres públicos compitam ao Estado resolver com seus próprios
meios.
(0) Uma vez que se atendam as leis do mercado, até
mesmo o Estado poderia precaver as ações na
área da saúde, sem .desmerecer uma sociedade
democrática.
{E) Entre o que se prega nas religiões e o que
implica as leis de mercado, as questões de
saúde nada têm a haver com a suposta dignidade humana.

Alternativa "b": correta - Alternativa coesa,
clara e sem erro gramatical.
Alternativa "a"- Errada. Não há clareza, o período está muito confuso.
Alternativa "cn- Errada. Não há clareza. Cuidado corri o verbo competir, está conjugado corretamente no presente do subjuntivo (compitam).

.•.
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Alternativa "d" - Errada. Atender está n·o
sentido de acatar, obedecer, por isso exige-se o
acento grave crase antes de leis: atendam às leis.

(O) Tal como ocorrem nos espelhos da Alice, as experiências físicas de uma fotografia podem se inocular em planos temporais.

Alternativa "e" - Errada. Além de não haver
clareza, há erro gramatical: a ver.

(E) Nenhuma imagem fotográfica é congelada
suficientemente para abrir mão de implicâncias
semânticas no plano temporal.

253. (FCC- TRT 6- Analista Judiciáriof2012) É ver-

•·

dade que colocar um preço em procedimentos médicos
nem sempre leva ao melhor dos desfechos. O sentido

essencial e a correção da frase acima mantêm- se na
seguinte construção:
(A) Pel3 razão de se taxar procedimentos médicos
não redunda automaticamente no melhor dos
benefícios.
(B) Nem sempre é certo que a melhor finalidade

se alcança através de procedimentos médicos
aos quais incorre um determinado preço.

Alternativa "c"- Correta.
O Nota da autora: Questão de coesão, período
composto, concordância e ortografia.
Conquanto é uma conjunção é uma conjunção
concessiva, assim como: embora, ainda que, apesar
de que, se bem que, mesmo que, por mais que, posto
que.

Alternativa "a"- Errada. Apesar de se ombrear
=a fotografia.

(C) Nada garante, de fato, que estipular um pagamento por procedimentos médicos implique a
melhor solução de um caso.

Alternativa "b"- Errada. imaginem deve concordar com os tempos= os tempos nem são imaginados; suscitará concorda com imagem.

(0) Uma ótima conclusão não é simplesmente
obtida em favor de se haver afixado um preço
aos procedimentos médicos.

Alternativa "d" -Errada. Tal como ocorre nos
espelhos da Alice.

(E) A despeito de se estipular um preço para procedimentos médicos, não é usual que cheguem a
um termo satisfatório.

Alternativa "c": correta- O sentido está sintetizado e não há erro gramaticaL
Alternativa "a" - Errada. O sentido foi alterado e há erro de concordância: se taxarem procedimentos médicos.
Alternativa "b"- Errada. Muda o sentido e há
erro de regência: procedimentos médicos através
dos quais incorre um determinado preço.

Alternativa "e" - Errada. suficientemente = o
s~ficiente.

255. (FCC- TRT 11 -Analista Judiciário/2012) É
preciso reelaborar, para sanar falha estrutural, a
redação da seguinte frase:
(A) O autor do texto chama a atenção para o fato de
que o desejo de promover a igualdade corre o
risco de obter um efeito contrário.
(B) Embora haja quem aposte no critério único de
julgamento, para se promover a igualdade, visto
que desconsideram o risco do contrário.

Nas alternativas de e, não se preserva o sentido.

(C) Quem vê como justa a aplicação de um mesmo
critério para julgar casos diferentes não crê que
isso reafirme uma situação de injustiça.

254. (FCC - TRT 11 - Analista Judiciário/2012)
Está clara e correta a redação deste livre çomentário
sobre o texto:

(0) Muitas vezes é preciso corrigir certas distorções
aplicando-se medidas que, à primeira vista, parecem em si mesmas distorcidas.

(A) Apesar de se ombrearem com outras artes plásticas, a fotografia nos faz desfrutar e viver experiências de natureza igualmente temporaL

(E) Em nossa época, há desequilíbrios sociais tão
graves que tornam necessários os desequilíbrios
compensatórios de uma ação corretiva.

(8) Na superfície espacial de uma fotografia, nem
se imagine os tempos a que suscitarão essa imagem aparentemente congelada ...
(C) Conquanto seja o registro de um determinado
espaço, uma foto leva-nos a viver profundas
experiências de caráter temporal.

Alternativa "b": correta - Embora haja quem
aposte no critério único de julgamento para promover a igualdade, desconsiderao risco do contrário.
Observações importantes:

Coesão F: Coerência- Rees"dtura de fras'<:"o;
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Alternativa "a"- Errada. promover a igualdade
(sem crase)= promover o protesto.
Alternativa "c"- Errada. O sujeito de vê e crê
é o pronome que, por isso os verbos ficam no sin~
guiar.
Alternativa "d" - Errada. Se o verbo eHá no
gerúndio, deve permanecer no singular: aplic~ndo
-se medidas= medidas sendo aplicadas.
Alternativa "e" - Errada. Há desequilíbrios
(verbo impessoal= singular); os desequilíbrios compensatórios tornam necessários.

tripulação de camelôs anunciava umas bugigangas
Tudo fala. Tudo é símbolo. (Otto Lara Resende, Folha
de S. Paulo)

256. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRE- SP/2012) Considerando-se o contexto, traduz-

-se adequadamente o sentido de um segmento em:
(A) em necrológio eufórico (1° parágrafo)=;, em façanha mortaL
(B) Comum, vírgula (2° parágrafo)= Geral, mas nem

tanto.
(C) que se desse por perdida a batalha (2° parágrafo) =
que se imaginasse o efeito de uma derrota.

Considere o texto abaixo para
responder a questão.
Bom para o sorveteiro
Por alguma razão inconsciente. eu fugia da notícia.
Mas a notícia me perseguia. Até no avião, o único jornal
abria na minha cara o drama da baleia encalhada na
praia de Saquarema. Afinal, depois de quase três dias
se debatendo na areia da praia e na tela da televisão,
o ft1hote de jubarteconseguiu ser devolvido ao mar. Até
a União Soviética acabou, como foi dito por locutores
especializados em necrológio eufórico. Mas o drama
da baleia não acabava. Centenas de curiosos foram lá
apreciar aquela montanha de força a se esfalfar em vão
na luta pela sobrevivência. Um belo espetáculo.
À noite, cessava o trabalho, ou a diversão. Mas já
ao raiar do dia, sem recursos, com simples cordas e as
própriqs mãos, todos se empenhavam no lúcido objetivo comum. Comum, vírgula. O sorveteiro vendeu centenas de picolés. Por ele a baleia ficava encalhada por
mais duas ou três semanas. Uma santa senhora teve
a feliz ideia de levar pastéis e empadinhas para vender
com ágio. Um malvado sugeriu que se desse por perdida
a batalha e se começasse logo a repartir os bifes.
Em 1966, uma baleia adulta f-oi parar ali mesmo
e em quinze minutos estava toda retalhada. Muitos se
lembravam da alegria voraz com que foram disputadas as toneladas da vitima. Essa de agora teve mais
sorte. Foi salva graças à re/igióo ecológica que anda
na moda e que por um momento estabeleceu uma trégua entre todos nós, animais de sangue quente ou de
sangue frio.
Até que enfim chegou uma traineira da Petrobrás.
Logo uma estatal, ó céus, num momento em que~
preciso dar provas da eficácia da empresa privada. De
qualquer forma, eu já podia recolher a minha aflição.
Metáfora fácil, lá se foi, espero que salva, a baleia de
Saquarema. O maior animal do mundo, assim frágil,
à mercê de curiosos. A noite, sonhei com o Brasil encalhado na areia diabólico da inflação. A bordo, uma

{0) estabeleceu uma trégua entre todos nós (3° pará-

grafo) "' derrogou uma imunidade para nós
todos.
(E) é preciso dar provas da eficácia (40 parágrafo) =

convém explicitar os bons propósitos.

Alternativa "b": correta- Dividindo as informações:
1)

Comum: geral.

2)

Vírgula: mas nem tanto, desde que volte ao contexto - Mas já ao raiar do dia, sem recursos, com
simples cordas e as próprias mãos, todos se empenhavam no lúcido objetivo comum. Comum, vírgula. O sorveteiro vendeu centenas de picolés.

Alternativa ''a" -Eufórico: que experimenta
ou manifesta euforia (estado de alegria intensa e
expansiva).
Alternativa "c" -Não há relação entre desse por
perdida a batalha e imaginasse o efeito de uma derrota.
Alternativa "d" -Derrogar. conter disposiçôes
contrárias a alguma lei ou uso. Não há relação semântica com estabelecer trégua.
Alternativa "e" -Sem relação entre dar provas
da eficácia e explicitar os bons propósitos.
257. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRE- SP/2012) Está clara e correta a redação deste

livre comentário sobre o último parágrafo do texto.
(A} Apesar de tratar do drama ocorrido com uma
baleia, o cronista não deixa de aludir a circunstâncias nacionais, como o impulso para as privatizações e os custos da alta inflação.
(B} Mormente tratando de uma jubarte encalhado,
o cronista não obsta em tratar de assuntos da
pauta nacional, como a inflação ou o processo
empresarial das privatizações.
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se decidirá os rumos do nosso movimento reivin-

(C) Vê-se que um cronista pode assumir, como aqui
ocorreu, o papel tanto de um repórter curioso

como analisar fatos oportunos, qual seja a escalada inflacionária ou a privatização.
(D) O incidente da jubarte encalhado não impediu

de que o cronista se valesse de tal episódio para
opinar diante de outros fatos, haja vista a inflação nacional ou a escalada das privatizações.
{E) Ao bom cronista ocorre associar um episódio
como o da jubarte com a natureza de outros,

bem distintos, sejam os da economia inflacionado, sejam o crescente prestígio das privatizações.

Alternativa "a": correta - Observação importante: o verbo que inicia os períodos é vir e como é
muito usado no pretérito, pode gerar dúvida: venho,
vens, vem, nós vimos, vindes, vêm. A forma viemos
está no pretérito perfeito do indicativo e a ideia de
ação atual, ou seja, presente do indicativo. Eliminadas
alternativas b e e.

dir a circunstâncias)

Quem convoca, convoca alguém =verbo transitivo direto admite apenas as formas o (s), a {s) =
convocá-lo. Eliminada alternativa c.

Alternativa "b"- Jubarte é substantivo feminino (significa baleia): uma jubarte encalhada; o
verbo obstar é transitivo direto: náo obsta tratar de
assuntos.

Quem decide, decide algo= verbo transi.tivo direto
+se (pronome apassivador) =voz passiva analítica.
Os rumos serão decididos= quando (ou em que) se
decidirão os rumos. Eliminada alternativa d.

Alternativa "c"- Período incoerente por faltar
preposição na comparação. Colocando vírgula após
o vocábulo curioso melhora, mas, mesmo assim, continua sem coerência.

Considere os trechos abaixo para
responder a questão.

Alternativa "d"- jubarte encalhada; impedir é
transitivo direto: não impediu que o cronista.

(.. .)

Ocorre que a aplicação do cálculo econômico às
decisôes sobre o uso do tempo é neutra em relação
aos fins, mas exigente no tocante aos meios. Ela cobra
uma atenção alerta e um exercício constante de avaliação racional do valor do tempo gasto. O problema é
que isso tende a minar uma certa disposição à entrega
e ao abandono, os quais são essenciais nas atividades
que envolvem de um modo mais pleno as faculdades
humanas.

Alternativa "e"- seja os da economia infla cionada, seja o crescente prestígio das privatizações.
258. (FCC - Analista Judiciário - Área Judiciária
- TRE- SP/2012) Atente para a redação do seguinte
comunicado: uViemos por esse intermédio convocar-lhe
para a assembleia geral da próxima sexta-feira, aonde se
decidirá os rumos do nosso movimento reinvindicatório".
As falhas do texto encontram-se plenamente sanadas
em:

(

(. ..)

Na amizade e no amor; no trabalho criativo e na
busca do saber; no esporte e na fruição do belo -as
horas mais felizes de nossas vidas são precisamente
aquelas em que perdemos a noção da hora.

(8) Viemos por este intermédio convocar-lhe para a
assembleia geral da próxima sexta-feira, onde se
decidirá os rumos do nosso movimento reinvindicatório.

(0) Vimos por esse intermédio convocá-lo para a
assembleia geral da próxima sexta-feira, em que

... )

Estamos perdendo aquela vacuidade benéfica
que traz a mente de volta à sua verdadeira liberdade.

(A) Vimos, por este intermédio, convocá-lo para a
assembleia geral da próxima sexta-feira, quando
se decidirão os rumos do nosso movimento reivindicatório.

Vimos, por este intermédio, convocar-lhe para a
assembleia geral da próxima sexta-feira, em cuja
se decidirão os rumos do nosso movimento reivindicatório.

I

dicatório.
(E} Viemos, por este intermédio, convocá-lo para d
assembleia geral da próxima sexta-feira, em que
se decidirão os rumos do nosso movimento reinvindicatório.

Alternativa "a": correta - Cuidado com o
peguinha de crase: singular+ plural""' sem crase (alu-

(C)

!

259. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRE/CE/2012) Leia atentamente as afirmações
abaixo.

I.

O problema é que isso tende a minar. .. (linha 3)

O pronome grifado se refere a decisões sobre o
uso do tempo.

\
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... os quais sáo essenciais nas atividades que
envolvem de um modo mais pleno os faculdades
humanas. (linhas 3 e 4)

O segmento grifado na frase acima se refere aos
termos a entrega e o abandono.

UI. Os segmentos vacuidade benéfica (2° parágrafo}
e fruição do belo (3° parágrafo) estão corretamente traduzidos, respectivamente, por esmorecimento revigorante e deleite venturoso.
Está correto o que se afirma APENAS em

IA) 11.
(B) ! e !I L

(C) I.
(O) 1\ell!.

(E) I e 11.

pelo cineasta, obteve considerável retorno finanCeiro.
(C) Um dos filmes mais sombrios de Woody Allen,
Match Point, cujo o grande sucesso de crítica e
público seriam alcançados em sua exibição em
Cannes; difere de outros projetos realizados
pelo cineasta, conquanto obteve considerável
retorno financeiro.
(D) Match Point, um dos filmes mais sombrios de
Woody Allen, alcançou grande sucesso de crítica e público quando foi exibido em Cannes e,
ao contrário de outros projetos realizados pelo
cineasta, obteve considerável retorno financeiro.
(E) A despeito de ser um dos filmes mais sombrios
feitos por Woody Allen, quando foi exibido em
Cannes Match Point, diferentemente de outros
projetos realizados pelo cineasta, que obteve
considerável retorno financeiro, alcança grande
sucesso de crítica e público.

Alternativa "a'': correta.
I.

Errado. O pronome demonstrativo isso retoma a
ideia citada no período anterior, oc®endo anáfora. Eliminam-se alternativas b, c e e;

IL Correto. Trata-se de uma oração subordinada
adjetiva: há pronome relativo e a oração está
separada por pontuação;
111. Errado, Vacuidade: 1. Estado ou modo de ser do
que se apresenta vazio; estado de vácuo; INAN!DADE; 2. Privação, ausência, falta. I Esmorecimento: Qualidade, condição, estado de quem
desanima; perda de força, de entusiasmo; ABATIMENTO; DESALENTO; DESÂNIMO.
Fruição: Ação ou resultado de fruir, de gozar;
GOZO I Deleite: Sensação ou sentimento de intenso
prazer, de grande" satisfação. Esses vocábulos são
sinônimos. O erro está na não tradução exata de
vacuidade e esmorecimento.

------

260. (FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa- TRE /CE/2012) O livre comentário, sobre o
filme Match Point, que foi redigido com clareza, correção e lógica está em:
(A) Com o grande sucesso de crítica e público alcançados quando foi exibido em Cannes, Match
Point,. a despeito de outros projetos realizados
pelo cineasta, à medida em que obteve considerável retorno financeiro, configura-se, assim,
como um dos filmes mais sombrios feito por
Woody Allen.
(B) Match Point, um dos filmes mais sombrios de
Woody Allen, cujo grande sucesso de crítica e
público foram alcançados quando exibido em
Cannes, a despeito de outros projetos realizados

Alternativa "d": correta.
Para ganhar tempo em questões assim, leia os
itens e tente entendê-los. Caso não faça sentido,
significa que não há clareza e lógica. Trabalhe por
eliminação.
·
Há sentido? Agora sim, confira a gramática- concordância, crase, pontuação e verbo.
Alternativa "a"- além de não haver clareza, há
erro de concordância: alcançado.
Alternativa "b"- erro de concordância: grande
sucesso foi alcançado.
Alternativa "c"- cujo o! O artigo nunca acompanhará os pronomes relativos cujo (a) e quem.
Alternativa "e" - não há clareza, período confuso.

---------·-··261. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRE /PR/2012) A frase construída em conformidade
com o padrão culto escrito é:

{A) Qualquer que sejam os motivos alegados pela
comissão para justificar o atraso, lhe devem ser
repassadas as anotações acerca dos itens em que
houve perda" do prazo de entrega anteriormente
acordado.
(B) Demos a eles a notícia que mais almejam e passeamos nosso olhar sobre seus semblantes: o
queverE:mos surpreenderá, pois será muito mais
do que alguém possa supor.
(C} O empreiteiro jura que reconstróe a laje danificada em poucos dias, mas existe, na avaliação
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do engenheiro e do arquiteto, sérias dúvidas
quanto à possibilidade de isso ser possível.

que eles executam as tarefas solicitadas cotidianamente, sem desgaste exaustivo.

(D) Pelo que tudo indica, os responsáveis pela

{E) Não obstante a grande aprovação recebida pelos

empresa hão de questionar a advertência que
lhes foi feita pelo setor de cobranças, que,
durante dias, os procurou para tratar do assunto

candidatos da legenda, não se ignora que, se não
revirem suas plataformas, cujas bases têm fragilidades que só há pouco os analistas expuseram,
sairão lesados em futuro bem próximo.

em pendência.
(E) Registram-se em livros de história que aqueles

artesãos eram bastante hábeis com as ferramentas que eles mesmo produziam, o que lhes
garantiu a fama de burilar com criatividade qualquer tipo de material.

..

•·

_._1
Alternativa "d": correta - A primeira vírgula
indica inversão; a vírgula antes do pronome relativo
que separa oração subordinada adjetiva explicativa;
as duas últimas vírgulas intercalam o adjunto adverbial de tempo.
Alternativa "a"- Quaisquer que sejam os moti-

vos;
Alternativa "b" - Demos a eles a notícia que
mais almejavam e passeamos nosso olhar sobre seus
semblantes;
Alternativa "c"- Reconstrói e existem sérias dúvi-

das;
Alternativa "e"- Registra-se que aqueles artesãos eram bastante hábeis. O sujeito é oraciona!
(possui verbo), sendo assim, o verbo da oração principal deve ficar no singular.
262. (FCC - Analista Judiciário -Área Judiciária
- TRE /PR/2012)

A frase que respeita o padrão culto escrito é:

Alternativa "e": correta.
Alternativa "a"- A fim de angariar equivale a
para angariar I restou concorda com outra ideia, o
verbo deve ficar no singular I ideia (reforma ortográfica: os ditongos abertos na paroxítona perderam o
acento);
Alternativa "b"- ... e isso porque já haviam feito
checagem -é uma explicaçao, o vocábulo PORQUE

deve ser junto e sem acento. Abaixo, as regras simplificadas dos porquês. O segundo erro é a falta do
acento indicativo de crase antes de TAREFA: voltarão ~tarefa, fazendo a substituição do substantivo
feminino por um substantivo masculino qualquer,
resultará na combinação AO {preposição + artigo).
Voltarão AO exercício.
Alternativa "c"- Faltou vírgula após o vocábulo
visita. Há uma intercalação.
Alternativa "d"- Dependem de ele aceitar. Ele é
o sujeito do verbo aceitar e não pode ocorrer contração de preposição no sujeito.

O texto refere-se à questão seguinte.

A natureza humana do monstro

A questão ficou cada vez mais descaracterizada quando, logo depois da visita o antropólogo defendeu que aquelas dificuldades não se
restringiam para as nações indígenas daquela
região, sendo mais universal.

Um antigo provérbio latino adverte: "Cuidado
com o homem de um só livro': Hoflywood, no entanto,
conhece apenas um tema quando realiza filmes de
monstros, desde o arque- típico Frankenstein, de 1931,
ao recente mega-sucesso Parque dos dinossauros. A
tecnologia humana não deve ir além de uma ordem
decretada deliberadamente por Deus ou estabelecida
pelas leis da natureza. Não importa quão benignos
sejam os propósitos do transgressor, tamanha arrogância cósmica não pode senão levar a tomates assassinos,
enormes coelhos com dentes afiados, formigas gigantes nos esgotos de Los Angeles ou mesmo fenomenais
bolhas assassinas que vão engolindo cidades inteiras
ao crescerem. Esses filmes, no entanto, originaram-se
de livros muito mais sutis e, nessa transmutação, distorceram suas fontes de modo a impedir até o mais vago
reconhecimento temático.

(D) A manutençáo e apoio ao grupo de escoteiros dependem dele aceitar a contrapartida dos
empresários, que náo é, aliás, nada abuso, visto

A tendência começou em 1931, com Frankenstein,
o primeiro grande filme "falado" de monstro a sair de
Hol/ywood, que determinou a sua temática através da

(A} Tudo que fizeram afim de angariar a simpatia do
diretor pela proposta não deu bons frutos, por
isso não lhes restaram, conforme estavam todos
de acordo, outra ideia a não ser agregar valor ao
projeto inicial.
(8) Os jornalistas não creem que existam documentos espúrios em melo àqueles já examinados, e
isso por que já haviam feito cuidadosa checagem, todavia, a transparência impondo, voltarão
a tarefa de imediato.
(C)

f

..

.
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estratégia mais "despojada" que se poderia conceber. O
filme começa com um prólogo (antes mesmo da apre-

sentação dos títulos), durante o qual um homem bem
vestido, em pé sobre o palco e com uma cortina atrás de
si, adverte os espectadores dos sustos que talvez levem.
Em seguida, anuncia a temática mais profunda do
filme: a história de "um homem de ciência que buscou
criar um homem à sua própria semelhança, sem consi-

derar os desígnios de Deus:

I

I
I

I
!

I
I

O Frankenstein original de Shel/ey é um livro rico,

com inúmeros temas, mas encontro nele pouco que
confirme a leitura hol/ywoodiana. O texto náo é nem
uma diatribe acerca dos perigos da tecnologia, nem
uma advertência sobre uma ambição desmesurada
contra a ordem natural. Não encontramos nenhuma
passagem que trate da desobedféncio a Deus - um
assunto inverossímil para Mary She/fey e seus amigos
livres-pensadores. Victor Frankenstein é culpado de
uma grande deficiência moral, mas o seu crime não
consiste em transgredir uma ordem natural ou divina
por meio da tecnologia.

O seu monstro era um bom homem, num
corpo assustadoramente medonho. Victor fracassou porque cedeu a uma predisposição da natureza humana - o asco víscera/ pela aparência do
monstro- e não cumpriu o dever de qualquer criador ou pai ou móe: instruir a sua progênie e educar
os outros para aceitá-/a. (Adaptado de Stephen Jay
Gou/d. Dinossauro no palheiro. S. Paulo, Cio. das
Letras, 1997, p.79-B9)

263. (Analista Judiciário - Execução de Mandados- TRF 2" região/ 2012- FCC) O segmento cujo
sentido está adequadamente expresso em outras
palavras é:

Alternativa "c" - Diatrlbe: crítica amarga e
áspera; colóquio: conversa ou debate que aborda uma
determinada questão (religiosa, cultural etc.) para elucidar dúvidas, conciliar divergências. Obliteração: des\ truição, eliminação.
Alternativa "d" - Inverossímil: que não parece
ser verdadeiro ou em que não se pode acreditar; imperfectível: impossível de aperfeiçoar.
Alternativa "e" - Volúvel significa instável,
inconstante e não possui relação semântica com
livres-pensadores.
264. (Analista Judiciário - Execução de Manda~
dos- TRF 2a região/2012- FCC) ... tamanha arrogância cósmica não pode senão levar a tomates
assassinos, enormes coelhos com dentes afiados ...
A frase acima pode ser reescrita, mantendo-se a
correção e a lógica, com a substituição do segmento
grifado por:

(A) pode levar tão somente a.
{8) não pode levar a nada se não a.
(C) não pode levar

à exceção de.

(D) pode levar a tudo menos a.
(E) pode não levar apenas a salvo de.

Alternativa "a": correta - Sentido de senão:
advérbio- somente, apenas.
Alternativa "b"- A nada: fica incoerente.

(A) asco visceral pela aparência"" profunda aversão
pelo aspecto

Alternativa "c" -Incoerente.

(B) desde o arquetípico [...] ao recente mega-sucesso =do antiquado[...] à estrondosa inovação
desmedida

Alternativa "e" -Incoerente.

(C) nem uma diatribe acerca dos perigos "" sequer
um colóquio em torno das obliterações
(0) um assunto inverossímil"" uma pauta imperfec-

tível
(E) seus amigos livres-pensadores

= seus compa-

nheiros de pensamento volúvel

Alternativa "a": correta - Visceral: que está
profundamente arraigado, enraizado, entranhado, ou
seja, profundo. Aparência: aspecto.

I

-sucesso também não possuir relação com estrondosa
inovação desmedida.

Alternativa "b"- arquétipo: modelo, padrão de
algo, não se relaciona com antiquado. Além de mega-

Alternativa "d"- Alterou o sentido.

O texto refere-se à questão seguinte.

Divagação sobre as ilhas
Minha ilha (e só de a imaginar já me considero
seu habitante) ficará no justo ponto de latitude e longitude que, pondo-me a coberto de ventos, sereias e
pestes, nem me afaste demasiado dos homens nem
me obrigue a praticá-los diuturnamente. Porque esta
é a ciência e, direi, a arte do bom viver: uma fuga relativa, e uma não muito estouvada confraternização.
E por que nos seduz a ilha? As composições de
sombra e luz, o esmalte da relva, a crista/inidade dos
regatos -tudo isso existe fora das ilhas, não é privilégio delas. A mesma solidão existe, com diferentes pres-
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sões, nos mais diversos locais, inclusive os de população densa, em terra firme e longa. Resta ainda o argumento da felicidade- "aqui eu não sou feliz; declara o
poeta, para enaltecer, pelo contraste, a sua Pasárgada_
mas será que se procura realmente nas ilhas a ocasião
de ser feliz, ou um modo de sê-/o? Esó se alcançaria tal
mercê, de índole extremamente subjetiva, no regaço
de uma ilha, e não igualmente em terra comum?
Quando penso em comprar uma ilha, nenhuma
dessas excelências meseduzmaisdo que as outras, nem
todas juntas constituem a razão do meu desejo. A ideia
de fuga tem sido alvo de crítica severa e indiscriminada
nos últimos anos, como se fosse ignominioso, por exemplo, fugir de um perigo, de um sofrimento, de uma caceteação. Como se devesse o homem consumir-se numa
fogueira perene, sem carinho para com as partes cãndidas ou pueris dele mesmo. Chego-se a um ponto em
que convém fugir menos da malignidade dos homens
do que da sua bondade incandescente. Por bondade
abstrata nos tornamos atrozes. Eo pensamento de salvar o mundo é dos que acarretam as mais copiosas e
inúteis carnificinas.
A ilha é, afinal de contas, o refúgio último da liberdade, que em toda parte se busca destruir. Amemos
a ilha. (Adaptado de Carlos Drummond de Andrade,
Passeios na ilha)

265. (Analista Judiciário - Área Judiciária TRF 2a região/2012- FCC) Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um
segmento em:
(A) pondo-me a coberto de (1° parágrafo) = recobrindo-me com
(B) estouvada confraternização (1° parágrafo) =
insensível comunhão
(C) se alcançaria tal mercê (2° parágrafo)= se granjearia essa graça
(O) crítica severa e indiscriminada (3" parágrafo) =
análise séria e circunstanciada
(E) acarretam as mais copiosas e inúteis carnifi~
cinas {3° parágrafo) = induzem as exemplares
mortalidades

Alternativa "c": correta- Granjear; conquistar,
obter, alcançar; mercê: favor ou benefício que se concede, graça.
Alternativa "a"- Recobrindo altera o sentido.
Alternativa ub" - Estouvada não possui relação
com insensível, pois estouvado significa que é estabanado, que age sem cuidado, sem refletir, com precipitação; imprudente.

Alternativa "d"- Informações distintas.
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Alternativa "e''- Acarretar e induzir não pertencem ao mesmo campo semântico.
266. (Analista Judiciário - Área Judiciária TRF 2" região/_2012 - FCC) Está clara e correta a
redação deste livre comentário sobre o autor dessa
crônica:
(A) O poeta Drummond escreveu num l_JOema o
verso "Ilhas perdem o homem", o que significa
estar contraditório com o que especula diante
das ilhas neste seu outro texto.
(B)

"Ilhas perdem o homem" - asseverou Drummond num poema seu, manifestando sentimento bem diverso do que expõe nessa crônica
de Passeios na ilha.

{C) Ao contrário do que defende na crônica, há um
poema de Drummond cujo o verso "Ilhas perdem o homem" redunda num paradoxo diante
da mesma.
(0) Paradoxal, o poeta Drummond é au!or de um
verso ("Ilhas perdem o homem'') de flagrante
contraste ao que persigna numa crônica de Passeios na ilha.
(E) Se nessa crônica Drummond enaltece o llhamento, num poema o verso "ilhas perdem o
homem" se compraz ao agrupamento, não à
solidão humana.

Alternativa "b": correta - Muito se discutiu
sobre o uso do pronome essa (nessa: preposição em
+ pronome demonstrativo essa). Note que está se
referindo a algo já mencionado, já citado e por isso é
usado o pronome anafórico - retoma ideia. Corretíssima a alternativa.
Alternativa "a" - Incorreta porque faltou
vírgula. Da forma como foi transcrito o trecho,
a vírgula separa verbo do complemento e isso
não pode ocorrer. Sugestão: O poeta Drummond
escreveu, num poema o verso "Ilhas perdem o
homem", o que significa estar contraditório com
o que especula diante das ilhas nesse seu outro
texto.
Alternativa "c"- Cujo o não existe. O pronome
relativo cujo não admite artigo: cujo verso "Ilhas per~
dem o homem" redunda num paradoxo diante da
mesma.
Alternativa "d" - ... flagrante contraste que
persigna numa crônica de Passeios na ilha. O verbo
persignar é intransitivo.
Alternativa "e"- ... se compraz com o agrupamento, não com a solidão humana. Comprazer-se,
no contexto, pede as preposições com, de ou em.

Coesão e Coerência - Reescritura de frases
ao ritmo das canções de seu povo e aos sons da
natureza.

Texto para a próxima questão.
Paraty

t

do esquecimento que vem o tempo lento de

Poraty.
A vida vagarosa- quase sempre caminhando pela
água-, o saber antigo, os barcos feitos ainda hoje pelas
mãos de antepassados, os caminhos de pedra que repelem e desequilibram a pressa: tudo isso vem do esquecimento. Vem do dia em que Paraty foi deixada quieta no
século XIX, sem razão de existir.

Alternativa "b": correta - Escoava o ouro =
dava embarque ao ouro; no lombo do burro e nas
costas do escravo= trazido por muares e cativos.

Até ali, a cidade fervia de agitação. Estava na rota
do café, e escoava o ouro no lombo do burro e nas costas do escravo. Um caminho de pedra cortava a floresta
para conectar Paraty à sua época e ao centro do mundo.

Alternativa "a"- Nada indica que foram herdados.

Mas, em 1855, a cidade inteira se aposentou. Com a
estrada de ferro criada por D. Pedro 1/, Paraty foi lançada
para (ora das rotas econômicas. Ficou sossegada em seu
canto, ao sabor de sua gente e dos marés. Epelos próximos 119anos, Paratyiria formar lentamente, sem se dar
conta, seu maior patrimônio.

Alternativa "d"- Seu canto não significa necessariamente o ritmo das canções.

Até que chegasse outro ciclo econômico, ávido por
lugares onde todos os outros não houvessem tocado:
o turismo. E assim, em 1974, o asfalto da BR-10 1 fez as
pedras e a cal de Paraty virarem ouro novamente. A
cidade volta a conviver com o presente, com outro Brasn
com outros países. Éentão que a preservação de Paraty,
seu principal património e mero de vida, escapa à mão
do destino. Não podemos contar com a sorte, como no
passado. Agora, manter o que dá vida a Paraty é razão
de muito trabalho. Daqui paro frente, preservar é suor.
Para isso existe a Associação Casa Azul, uma organização da sociedade civil de interesse público. Aqui,
criamos projetos e atividades que mantenham o teddo
urbano e social de Paraty em harmonia. Nesta casa,
o tempo pulsa com cuidado, sem apagar as pegadas.
(Texto institucional- Revista Piou[, n. 58, julho 2011)

267. (Analista Judiciário -

Área Judiciária -

TRF 2 3 região/ 2012- FCC) A informação objetiva

contida numa expressão ou frase de efeito literário
está adequadamente reconhecida em:
{A)

(E} o asfalto da BR-101 fez as pedras e a cal de Paraty
virarem ouro novamente (5° parágrafo)= a valorização imobiliária reviveu a pujança dos antigos
ciclos econômicos.

os barcos feitos ainda hoje pelas mãos de antepassados (2° parágrafo) = os barcos que lá se
encontram foram herdados dos antecessores.

(B) escoaVa o ouro no lombo do burro e nas costas
do escravo (3° parágrafo)= dava embarque ao

ouro trazido por muares e cativos.

Alternativa "c"- Falta informação.

Alternativa "e"- Informações que não pertencem ao mesmo campo semântico.
268. {Analista Judiciário -Área Judiciária- TRF 2a
fegião/2012- FCC) Articulam-se como uma causa e
seu efeito, respectivamente, os seguintes elementos:

do esquecimento que vem o tempo lento I
Estava na rota do café

(A) É

(B}

a cidade fervia de agitação I foi lançada para fora
das rotas econômicas

(C) estrada de ferro criada por O. Pedro I Um caminho de pedra cortava a floresta
cidade volta a conviver com o presente I o
asfalto da BR--101

{D) A

{E) Nesta casa, o tempo pulsa com cuidado I sem

apagar as pegadas

Alternativa "e": correta.
O Nota da autora: Questão de coesão e período
composto.

Na alternativa e, a dica é encaixar a expressão de
modo que: o tempo pulsa com cuidado de modo que
não apaga as pegadas.
Alternativa_"a"- Não há relação entre as orações.
Alternativa "b"- Cuidado: há efeito e causa e
não causa e efeito.

(C) em 1855, a cidade inteira se aposentou = ano em
que se decretou a inatividade de todos os seus
funcionários.

Alternativa "c"- Sem relação de causa entre as
orações.

(0) Ficou sossegada em seu canto, ao sabor de sua
gente e das marés (4° parágrafo)= acomodou-se

Alternativa "d" - Não há relação entre as orações.

974

269. {Analista Judiciário - Area Judiciária ~
TRF 2" região/ 2012 - FCC) É preciso reconstruir,
devido à má estruturação, a seguinte frase:
{A)

A posição de Paraty possibilitou-lhe a proeminência econômica de que gozou durante os
ciclos econômicos do ouro e do café, pelo menos
até o ano de 1855.

(8)

A passagem do tempo, que pode ser ingrata em
muitas situações, acabou conferindo a Paraty os
encantos históricos de uma cidade que se preservou durante seu longo esquecimento.

(C) A Associação Casa Azul, nesse texto promocional, apresenta-se como instituição cuja finalidade precípua é a preservação da (idade histórica de Paraty.
(O) Caso não haja controle de iniciativa oficial ou

particular, a cidade de Paraty desfruta da condição de ser um polo turístico, o que também
constitui um risco de degradação.
{E) A referência a caminhos de pedra que impedem

a pressa não é só uma imagem poética relativa
ao tempo: reporta-se ao calçamento físico das
ásperas ruas de Paraty.

Revisaço'~-
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(B) A fim de que se mantenham o tecido urbano e
soda! de Paraty em harmonia que criamos nesta
casa projetos e atividades.
{C) São projetos e atividades que criamos nesta casa
com vistas a harmonia aonde se mantenha o
tecido urbano e social de Paraty.
{D)

Nesta casa, cria-se projetos e atividades visando
à manter-se o tecido urbano e social de Paraty de
modo harmonioso.

{E) Os projetos e atividades criados nesta casa é para
se manter em harmonia tanto o tecido urbano
quanto o social de Paraty.

Alternativa "a": correta- Correta a transcrição,
pois apenas houve inversão do período.
Alternativa "b"- Período incoerente, sem clareza.
Alternativa "c"- ... à harmonia; aonde: retomaria lugar e não é o caso. Substituamos por finalidade:
para que, a fim de que.
Alternativa "d" - Criam-se projetos; visando
manter.
Alternativa "e"- Os projetos e atividades criados nesta casa são para manter.

Alternativa "d": correta.
O Nota da autora: Questão de coesão e verbo.
Erros na alternativa d: Caso não haja controle di:'
iniciativa oficial ou particular, a cidade de Paratydesfrutará da condição de ser um polo turístico, o que
também constituirá um risco de degradação.
Alternativa "a" - Certa: possibilitou algo a
alguém {lhe).
Alternativa "b" - Certa: note que não pode
haver acento indicativo de crase antes de Paraty. Voltei de Paraty.
Alternativa "c" - Correta: as vírgulas indicam
intercalação.
Alternativa "e"- Correta: não se usa crase antes
de palavra masculina.

-------------

270. {Analista Judiciário - Area Judiciária TRF 2 3 rE:!gião/2012- FCC) Aqui, nesta casa, criamos
projetas e atividades que mantenham o tecido urbano
e social de Paratyem harmonia. A frase acima foi ree-

laborada, sem prejuízo para a correção e a coerência,
nesta nova redação:
{A) É para manter em harmonia o tecido urbano e
social de Paraty que se criam projetos e atividades n~sta casa.

Texto referente à questão seguinte.

As comunicações
e o colapso da ética
O que leva um jovem profissional a considerar
Hnormaln que uma empresa de comunicação se alie a
um governo ou aos interesses de um poderoso grupo
de anunciantes e que seu jornalismo deliberadamente
omita, distorça e manipule informações? Por que as
constatações de que "todos fazem do mesmo jeito~ use
não fizer assim não sobrevive; "esse é o jogo jogadon
etc. se tornam suficientes para que profissionais se ajustem inteiramente ao ''sistema"? Essas, obviamente, não
são questões novas e, certamente, não se restringem
ao campo profissional das Comunícações - uma forte
razão, aliás, pela qual não podem ser ignoradas.
Em seu livro Jornalismo na era virtual: ensaios
sobre o colapso da razão ética, Bernardo Kucinskl
chama a atenção para o fato de que jovens jornalistas rejeitam a possibilidade de uma ética porque "o
desemprego estrutural fez da competição com o próprio companheiro uma necessidade de sobrevivência,
e nesse ambiente as éticas socialmente constituídas
cederam espaço a uma ética de cada indivíduo. Cada
um tem o dever de pensar antes de tudo em si mesmo,
em seu projeto de vida. Uma ética em que o dever é

Coesclo -e Coerência- Rei::scrltura de frd.:.es

definido como negação do social, como celebração da
individuação ética~

I

1

1

I

I

As ponderações de Kucinski nos ajudam a compreender o que está acontecendo com os jovens profis·
sionais em disputa no mercado, e vão muito além do
próprio campo das Comunicações. Falam dos valores
e das práticas que dominam o nosso tempo de pensamento único e capitalismo globa/izado. Que diferença
entre essas práticas e a recomendação do velho jornalista norte· americano Joseph Pu/itzer, que no tão
remoto ano de 1904 alertava: nÉ a ídeía de trabalhar
para a comunidade, não para o comércio ou para si
próprio que deve nortear as preocupações de todo jornalista':
Atravessamos no Brasil um período de profundas
transformações que implicará importantes mudanças
estruturais regulatórias da natureza e das atividades
do sistema de comunicações. Dessas transformações
vai surgir um novo perfil (já em construção, aliás) de
profissionais e uma nova correlação de forças entre os
envolvidos no setor. Cuidemos todos para que não se
consagre de vez o prestigio cínico de um vazio ético.
(Adaptado de Venício A. de Lima, Observatório da
imprensa)

1

272. (Analista Judiciário - Área Judiciária TRE/
PE 2011 - FCC) Está clara e correta a redação deste
livre comentário sobre o texto:

(A) Há quem suponha que o desemprego estrutural
do nosso tempo propicie uma razão, ainda que
justificável, para o fato de a competição abolir a
éti1:a e seus valores congêneres.
(B) A disputa de mercado no campo das comunicações atuais trazem consigo uma irrelevância para
com os valores éticos~ razão de uma grande pre~
ocupação sociaL
(C) A preocupação com os leitores, que deveria nor-

tear a ação dos jornalistas, deu lugar a um inaceitável individuali~mo, de cínico prestígio entre os
jovens profissionais.
(D) Todas as perguntas elaboradas no início do texto

dizem respeito a questões onde as respostas são
difíceis, embora previsíveis, por conta do fata~
lismo e da acomodação ética.
{E) Não há nem termo de comparação entre as pre-

ocupações do velho jornalista norte-americano
citado com os profissionais da imprensa atual,
cuja ética não os parece de mover.

271. (Analista Judiciário - Area Judiciária TRE/
PE 2011 - FCC) Considerando-se

o contexto, tradu-

z-se adequadamente o sentido de um segmento em:

II
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(A) deliberadamente omita {1° parágrafo) = explicitamente restrinja

e manipule informações (lo parágrafo)=
venha a destorcer e a manusear informes

{8) distorça

{C) éticas 'socialmente constituídas (2° parágrafo) =
valores institucionalmente associados

Alternativa "c": correta - Atentemos à intercalação feita com vírgulas: A preocupação com os
leitores, que deveria nortear a ação dos jornalistas,
deu lugar a um inaceitável individualismo, de
cínico prestígio entre os jovens profissionais.
Alternativa "a"- Injustificável e não justificável.

Alternativa "b"- A disputa traz.

(E) prestígio cínico de um vazio ético (4° parágrafo)
=valorização impudente da ausência de ética

Alternativa "d" - Onde? Questões não indica
lugar, portanto: Todas as perguntas elaboradas no
início do texto dizem respeito a questões cujas respostas são difíceis, embora previsíveis, por conta do
fatalismo e da acomodação ética. O que são difíceis?
As respostas das questões. Função de sujeito""' sem
preposição.

Alternativa "e": correta - Prestígio cínico =
valorização impudente (insolente, atrevido); vazio
ético= ausência de ética.

.,_Dica-Cujo concorda com o termo posterior e
indica posse do anterior.

(D) celebração da individuação ética (2° parágrafo)=
consagração da singularidade civil

Alternativa "a"- omitir= deixar de dizer, men·
dona r ou manifestar um sentimento, uma vontade,
uma opinião; restringir: limitar, reduzir.
Alternativa "b"- distorcer: alterar a forma ou a
posição normal de (algo); destorcer: endireitar (~se).

Alternativa "c"- Constituída: formada, organizada. Sem relação semântica com associado.
Alternativa "d"- Consagração: tornar sagrado.
Não há relação com celebração.

Alternativa "e"- Erro na comparação: entre as
preocupações do velho jornalista norte-americano
citado e a dos profissionais da imprensa atual.
O trecho a seguir

refere~se

à próxima

ques~

tão.

Nas ilhas Mascarenhas ~ Mauricio, Reunião e
Rodriguez ~ , localizadas a leste de Madagáscar, no
oceano fndico, muitas espécies de pássaros desapareceram como resultado direto ou indireto da atividade
humana. Mas aquela que é o protótipo e a tataravó de
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todas as extinções também ocorreu nessa localidade,
com a morte de todas as espécies de uma família singular de pombos que não voavam - o solitário da ifha

Rodriguez, visto pela última vez na década de 1790;
o solitário da ilha Reunião, desaparecido por volta
de 1746; e o célebre dodô da ilha Maurício, encontrado

pela última vez no inicio da década de 1680 e quase certamente extinto antes de 1690.
Os volumosos dodôs pesavam mais de vinte quilos. Uma plumagem cinza-azulada cobria seu corpo

quadrado e de pernas curtas, em cujo topo se alojava
uma cabeça avantajada, sem penas, com um bico
grande de ponta bem recurvada. As asas eram pequenas e, ao que tudo indica, inúteis (pelo menos no
que diz respeito a qualquer forma de voa). Os dodõs
punham apenas um ovo de cada vez, em ninhos constru/dos no chão. (... )
Que presa poderia revelar-se mais fdcil do que um
pesado pombo gigante incapaz de voar? Ainda assim,
provavelmente não foi a captura para o consumo pelo
homem o que selou o destino do dodô, pois suo extinção ocorreu sobretudo pelos efeitos indiretos da perturbação humana. Os primeiros navegadores trouxeram
porcos e macacos para as ilhas Mascarenhas, e ambos
se multiplicaram de maneira prodigiosa. Ao que tudo
indica, as duas espécies se regalaram com os ovos do
dodô, alcançados com facilidade nos ninhos desprotegidos no chão - e muitos naturalistas atribuem um
número maior de mortes à chegada desses animais do
que à ação humana direta. De todo modo, passados
os primeiros anos da década de 1680, ninguém jamais
voltou a ver um dodô vivo na ilha Maurício. Em 1693,
o explorador francês Leguat, que passou vários meses
no local, empenhou-se na procura dos dadOs e não
encontrou nenhum. (Extraído de Stephen Jay Gould. "O
Dodô na corrida de comitê'; A montanha de moluscos
de Leonardo da Vinci. São Paula, Cio. das Letras, 2003,
pp.286-B)
273. (Analista Judiciário - Area Judiciária TRE/
RN 2011 - FCC) "As asas eram pequenas e, ao que tudo

indica, inúteis ... " (2° parágrafo). 'fio que tudo indico,
as duas espécies se regalaram com as ovos do dod6,
alcançados com facilidade nas ninhos desprotegidos
no chão ... " (último parágrafo). A expressão grifada

nas frases acima transcritas deixa transparecer, em
relação às afirmações feitas,
(A) a sua comprovação científica irrefutável.
(B) a certeza absoluta que o autor quer partilhar

com o leitor.
{C) o receio do autor ao formular um paradoxo.

(D) a sua pequena probabilidade.
(E) o seu caráter de hipótese bastante provável.

Alternativa "e": correta - Hipótese provável porque ao afirmar que as asas eram pequenas,
deduzimos que podem ser inúteis. Não se pode ter
certeza da inutilidade. O mesmo ocorre no segundo
trecho: as duas espécies se regalaram com os ovos.
Alternativa "a" - Não há comprovação cient~fica.

1

Alternativa "b"- Não há certeza. Cuidado: certeza absoluta é pleonasmo.
Alternativa "c"- Não houve receio.
Alternativa "d" - Não há pequena probab!lldade.
274. (Analista Judiciárin - Ãrea Judiciária TRE/
RN 2011 - FCC) O segmento

cujo sentido está corretamente expresso em outras palavras é:
(A) se multiplicaram de maneira prodigiosa

ram ilusoriamente.

=cresce-

·

(B) as duas espécies se regalaram= os dois gêneros se

empanturraram.
(C) uma família singular= um conjunto variegado.
(O) que selou o destino=

que indigitou a fatalidade.

(E) empenhou-se na procura = dedicou-se com

afinco à busca.

Alternativa "e": correta- Empenhar: dedicar-se
com afinco; procura: busca.
Alternativa "a"- Multiplicar e crescer não possuem relação semântica; prodigiosa = que parece
sobrenatural.
Alternativa "b"- Regalar: oferecer regalo, prazer a alguém ou a si mesmo; empanturrar: empanzinar-se.
Alternativa "c" - Família e conjunto não são
sinônimos; variegado: diverso, diferente.
Alternativa "d"- Destino e fatalidade não possuem ao mesmo campo semântico.

O texto a seguir refere-se à próxima questão.
Lavadeiras de Moçoró
As lavadeiras de Moçoró, cada uma tem sua pedra
no rio; cada pedra é herança de família, passando de
mãe a filha, de filha a neta, como vão passando as
águas no tempo. As pedras têm um polimento que
revela a ação de muitos dias e muitas lavadeiras. Servem de espelha a suas danas. Esuas formas diferentes

Coesão e Coerência - Reescritura de frases
também correspondem de certo modo à figura física
de quem as usa. Umas são arredondadas e cheias,
aquelas magras e angulosas, e todas têm ar próprio,
que não se presta a confusão.
A lavadeira e a pedra formam um ente especial,
que se divide e se unifica ao sabor do trabalho. Se a
mulher entoa uma canção, percebe-se que a pedra a
acompanha em surdina. Outras vezes, parece que o
canto murmurante vem da pedra, e a lavadeira lhe dá
volume e desenvolvimento.
Na pobreza natural das lavadeiras, as pedras são
uma fortuna, joias que elas não precisam levar para
casa. Ninguém as rouba_ nem elas, de tão fiéis. se deixariam seduzir por estranhos.
Obs.: manteve-se a grafia original, constante da
obra citada.
(Carlos Drummond de Andrade. Contos p/ausfveis, in Prosa Seleta. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003, p.J28)

275. (Analista Judiciário - Area Judiciária TRE/
RN 2011 - FCC) Umas são arredondadas e cheias,
aquelas magras e angulosas, e todas têm ar próprio,
que não se presta a confusão. (1° parágrafo). A relação

semântica existente entre as expressões grifadas na
afirmativa acima é percebida também entre os dois
elementos grifados em:
(A) que revela a ação de muitos dias e muitas lavadeiras.
{8) um ente especial, que se divide e se unifica ao
sabor do trabalho.

(C) a pedra a acompanha em surdina .. parece que 2.
canto murmurante vem da pedra.
(D) e a lavadeira lhe dá volume e desenvolvimento.
(E) as pedras são uma fortuna,joias que elas não precisam levar para casa.

Alternativa "b": correta- Gabarito alterado da
alternativa a para b.
Motivo: foi pedida a relação de antônimos, de
oposição: arredondadas e cheias x magras e angulosas. Resposta: divide e unifica.
Alternativa "a"- Não há contradição.
Alternativa "c"- Não há contradição.
Alternativa "d"- Não há contradição.
Alternativa "e"- Não há contradição.
276. (FCC - Analista Judiciário - Area Administrativa- TRE /AP/2011} " ... imagens como as de Gandhi ou
Che Guevara, indo de fotos a pós teres, no mundo inteiro,
anunciavam a planetarizaçáo de um sistema que o capi-

! .,, ;

ta!ismo de hiperconsumo hoje vê triunfare_ Outra redação, clara e correta, para o segmento acima é:

(A) .. no mundo inteiro, Gandhi ou Che Guevara em
imagens de fotos ou pósteres, anunciavam a planetarização do sistema que hoje se vê triunfar
segundo o capitalismo de hiperconsumo.
{8)

..tanto Gandhi e também CheGuevara, com imagens indo de fotos a pôsteres no mundo inteiro
anunciavam aquilo que o capitalismo de hiperconsumo chama planetarização de um sistema.

(C) .. .indo de fotos a pôsteres, no mundo inteiro,
imagens tais como a de Gandhi ou Che Guevara

anunciavam que havia se planetarizado o sis~
tema que o capitalismo de hiperconsumo, hoje,
vê triunfar.

o sistema~ aquele que o capitalismo de consumo hoje vê o triunfo- o que foi
anunciado com as imagens de Gandhi e Che Guevara indo pelo mundo com fotos a pôsteres.

(D) ... planetarizou-se

(E) ... um sistema que o capitalismo de hipercon-

sumo hoje vê seu triunfo teve anunciado sua planetarização por Gandhi ou também CheGuevara,
com sua ida pelo mundo, porfotos e pôsteres.

Alternativa "c": correta- Anunciavam a p!anetarização de um sistema"" anunciavam que havia se
planetarizado o sistema. Transposição da voz ativa
para a passiva analítica.
Alternativa "a" -Informação alterada.
Alternativa "b"- Tanto .. como. E informação
errada.
Alternativa "d" -Incoerente.
Alternativa "e" - A informação contida no
enunciado é: imagens denunciavam.
277. (FCC- Analista Juçliciário- Area JudiciáriaTRF 1" REGIÃOI2011)
Dentre as frases abaixo, a única clara e correta é:
(A) Ao promover e colaborar com a compreenção
desses problemas associados a aspectos tanto
étnico quanto sociais, de cujo enfrentamento
tanto se depende, ele fica feliz.
(8) É ele quem responde pela mediação e interlocução de sua comunidade com os agentes púb[i+
cos, e isso parece ser um alento para voltarem
acreditar numa utopia.
(C) Sempre foi excessiva a dor associada às minhas
dificuldades, mas, com o amadurecimento intelectual e o trabalho como educador, fez-me ver
que isso só me fortaleceu.

.

·o..

..
•
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(0) Daqui a pouco deve haver nova onda de ataques,
como se anunciou, desencadeado pelos grupos
mais radicais, que expontaneamente assumiram
o iminente litígio.
(E) Os extratos das suas contas-correntes compro-

vam como são exíguos os recursos de que dispóe,
prova inconteste de que dilapidou sua herança,
em total menosprezo àqueles que o criaram.

Alternativa "d" - o que depende respeitar os
principias.
Alternativa "e"- Provemos verbo prover.

O texto a seguir refere-se à próxima questão.

De volta à Antártida

Alternativa "a"- compreensão.
voltarem~

A Rússia planeja lançar cinco novos navjos de
pesquisa polar como parte de um esforo;o de USS 975
milhões para reafirmar a sua presença na Antártida
na próxima década. Segundo o blog Sdence /nsider,
da revista Science, um documento do governo estabelece uma agenda de prioridades paro o contjnente
gelada até 2020. A principal delas é a reconstrução de
cinco estações de pesquisa na Antártida, para realizar
estudos sobre mudanças cfjmáticas, recursos pesqueiros e navegaçáo por satélite, entre outros. A prjmeira
expediçáo da extinta Uniáo Soviética à Antártida aconteceu em 1955 e,. nas tres décadas seguintes, a potência comunista construiu sete estações de pesquisa no
continente. A Rússia herdou as estações em 1991, após
o colapso do União Sovjética mas pouco conseguiu
investir em pesquisa polar depois djsso. O documento
afirma que Moscou deve trabalhar com outras nações
para preservar a "paz e a estabilidade# na Antártida,
mos salienta que o país tem de se posjôonar para tirm
vantagem dos recursos naturajs caso haja um desmembramento territorial do continente. (Pesquisa Fapesp,
dezembro de 2010, na 178, p. 23)

acreditar.

Alternativa "c"- fez-me ver que jsso só me fortaleceu"" vi (ou percebi) que isso me fortaleceu. O trecho está escrito na linguagem coloquial.
Alternativa "d"- espontaneamente.
278. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRF 1" REGIÃ0/2011) Está redigida de modo claro

e em conformidade com o padrão culto escrito a
seguinte frase:
(A) Idôneo, com extraordinário senso de medida,

e sempre atuando com discrição, era o mais
cotado para ascender ao cargo a cuja disputa
ninguém jamais se furtava.
(B) Quem quizesse afagar o ego do velho casmurro,

lhe bastava oferecer dois dedos de prosa e toda
a paciência para ouvir-lhe em suas detalhadas
lembranças do tempo da guerra.
(C) A estrutura do setor de compras possui aspectos

que sem dúvida, faz o funcionário perder-se ao
fazer os lançamentos, deixando para a chefia
que o façam.
(D) Todos devem ter o direito da integração cultural,

o que depende, em última instância, dos que
tomam decisões respeitarem o princípio universal da igualdade de oportunidades.
(E)

• Dudn Nogueira

Alternativa "c"- A estrutura do setor de compras
possui aspectos que, sem dúvida (intercalação: faltou uma vírgula antes de sem dúvida. Dejxando para
a chefia que o~- (o verbo deve concordar com o
sujeito singular chefia).

Alternativa "e": correta- Questão de coesão,
coerência e ortografia.

Alternativa "b"- para

Partugue~~

Surpreende a proposta feita anteontem, na diretoria pela secretária geral, segundo a quaL porque não prouvemos o depósito de material de
limpeza, tenhamos de providenciá-lo a nossas
próprias expensas.

279. (FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa - TRE /T0!2011) Há exemplos de palavras
ou expressões empregadas no texto para retomar
outras já utilizadas sem repeti-las literalmente, como
ocorre em:
!.

o continente gelado= a Antártida

li.

Moscou= a Rússia

111. a revista Science = o bfog Scfence lnsider

IV. a potência comunista= a União Soviética
Atende corretamente ao enunciado da questão

o que está em
Alternativa "a'': correta- Questão de coesão,
coerência e ortografia.

{A) I e 111, apenas.

Alternativa "b"- quisesse, bastava-lhe (não se
usa pronome oblíquo após da vírgula), toda a paciência para ouvi-lo (ouvir é transitivo direto e não
admite lhe).

(C) 11 e UI, apenas.

(8)

I e IV, apenas.

(O) I, 11 e IV, apenas.

(E) !,ll,llle!V.

r
..

.

j
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riência vivida, que não chega a alcançar a sabedoria mas
que, de qualquer modo, é resultado de viver.

Alternativa "d": correta.

Assertativa "IV"- correta. A União Soviética é a
potência comunista.

Andei reunindo pedacinhos de papel em que
estas anotações vadias foram feitas e ofereço-as ao
leitor; sem que pretenda convencê-/o do que penso
nem canvidrt-fo a repensar suas ideias. São palavras
que, de mod'o canhestro, aspiram a enveredar pelo
avesso das coisas, admitindo-se que elas tenham um
avesso, nem sempre perceptível mas às vezes curioso
ou surpreendente. (Carlos Drummond de Andrade.
O avesso das coisas {aforismos]. S.ed. Rio de Janeiro:
Record, 2007, p. 3)

280. (Analista Judiciário - Execução de Manda1~ região/2011- FCC) Está traduzida corretamente a seguinte expressão:

281. (Analista Judiciário- Execução de Mandados- TRF P região/2011 - FCC) Sobre o que se tem
no texto, afirma~se com correção:

(A) os antigos moralistas escreviam máximas /os
filósofos da Antiguidade compunham poemas
didáticos.

(A) o emprego de Andei colabora para que se
imprima à frase um aspecto durativo, tal como
ocorre em "Anda a reclamar de tudo, depois que
ele viajou".

Assertativa "I"- correta. A Antártida é o continente gelado.

Assertativa "11"- correta. Moscou fica na Rús-

sia.
Assertativa "111" - incorreta. Revista é revista;
blog é blog. Nem precisaria voltar ao texto para se
certificar de que não há sinonímia entre os termos.

dos- TRF

(B) alguma coisa que, ajustada às limitações do meu
engenho I algo que se ajustasse exclusivamente

(B} a expressão ou seja introduz explicação acerca

à minha capacidade criativa.

do que seria a vontade de escrever.

(C)

em que estas anotações vadias foram feitas I nos
quais estes breves e casuais escritos foram registrados.

(C) o segmento o que se poderia chamar de mínimas
expressa possibilidade bastante improvável,
dado o caráter aleatório do nome proposto.

{0)

sem que pretenda convencê-lo do que penso I
negando que ele aceite meus pensamentos.

(D)

(E) São palavras que [...] aspiram a enveredar pelo
avesso das coisas I são termos que concretizam o
desejo de desnudar só o lado nocivo das coisas.

Alternativa "c": correta - Anotações vadias =
estes breves e casuais escritos; foram feitas= foram
registrados.
Alternativa "a" - Antigos moralistas não pertence ao mesmo campo semântico que filósofos da
antiguidade; máxima: sentença ou doutrina moral.
Alternativa "b"- limitação do meu engenho e
minha capacidade criativa: sem relação de sinonímia.
Alternativa "d" - sem pretender convencer e
negar que aceite são informações distintas.
Alternativa "e" - enveredar: encaminhar-se,
seguir; concretizar: efetivar, realizar-se.

O texto refere-se à questão posterior.

Assim como os antigos moralistas escreviam máximas, deu-me vontade de escrever o que se poderia chamar de mínimas, ou seja, alguma coisa que. ajustada às
limitações do meu engenho, traduzisse um tipo de expe-

se a expressão pedacinhos de papel fosse substituída por uma única palavra, estaria correto o
emprego de "papelzinhos".

(E) reorganizando a frase ajustada às limitações do
meu engenho, ela estaria correta assim "ajustada
à mim, se for !evado em conta as limitações do
meu engenho".

Alternativa "a": correta - Importante atentar-se ao que foi citado no enunciado: sobre o que se tem
no texto. No texto, o verbo andar está acompanhado
pelo gerúndio reunindo e a junção desses dois verbos indica aspecto durativo. Cuidado!
Alternativa "b"- Explica o vocábulo mínimas.
Alternativa "c" - Nada indica que não haja
regras, portanto não podemos afirmar que seja aleatório.
Alternativa "d"- Papelzinhos.
Alternativa "e" - Dois erros: não se usa crase
antes de pronome pessoal (reto ou oblíquo}; se
for~m levadas em conta as limitações.
282. (FCC - TRT 24 - Analista Judiciário/2011)
Está clara e correta a redação deste livre comentário
sobre o texto:

: 980:

{A)

Nos bJogs há uma subjetividade da qual os
outros meios de comunicação jornalistica seressentem, uma vez que não é de sua característica
contemplá~la.

(B) O autor do texto exime-se ao diferenciar autoria

institucional de outras modalidades autorais,
presumindo que a primeira obtém maior crédito.
(C)

Para muitos, os blogs são um recurso de comunicação de eficácia nunca antes alcançada, suplantando em extensão e profundidade os diálogos
platônicos.

(0) Ainda que possam ser benvindos, os bfogs não

devem constituir uma obcessão tal que remova
seus usuários de diligenciarem outras formas de
linguagem.
(E) A democrztização do pensamento não pode

ficar presa à uma forma de comunicação, visto
que são os conteúdos que determinam sua consumação.
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Alternativa "c": correta- O pronome demons·
trativo mesma concorda com formulação. Atente·se: ele mesmo, eles mesmos, ela mesma, ela própria.
Alternativa "a"- Errada. Muita gente imagina
que literatura se escreve como se fala, embora haja
autores que consigam fazê-la (literatura} com arte.

Alternativa "a" - Errada. Faltou vírgula após
a locução adverbial nos blogs (inversão}. Ambiguidade no pronome possessivo sua, não se sabe a qual
termo se refere.
Alternativa "b"- Errada. exime-se de diferenciar.
Alternativa "d"- Errada. Bem-vindos e obsessão.
Alternativa "e"- Errada. presa a uma forma =
não se usa crase antes de artigo indefinido.
283. (FCC- TRT 20- AnalistaJudiciário/2011) Está
clara e correta a redação:
(A} Muita gente imagina que literatura é aonde se
escreve como se fala, embora hajam autores que
consigam fazê-lo com arte.
(B) O gosto literário dos antigos professores de português não sudtava qualquer dúvida quanto ao
brilho da retórica exagerada.
(C) A formulação mesma dos temas de redação era
um indubitável encaminhamento do aluno para
o estilo grandlloquente.
(O} A linguagem rude de Paulo Honório não desestimulou-lhe de escrever um romance que se notabilizaria como literário.
(E) Embora Graciliano Ramos ache mais preferível
uma linguagem concisa do que a empolada, ele
é um escritor bastante culto.

I
I

!
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Alternativa "b"- Errada. Suscitava.
Alternativa "d"- Errada. A linguagem rude de
Paulo Honório não o desestimulou.
Alternativa "e"- Errada. ache preferível uma
linguagem concisa à empolada = ache preferível
algo a algo.
284. (FCC - TRT 24 - Analista Judkiário/2011)
"(... )as leis civis versam mais sobre a bondade moral
dos homens em geral do que sobre a dos indivíduos".

Pode-se substituir o segmento sublinhado na frase
acima, sem prejuízo para a correção e o sêntido, por:
(A) cuidam melhor da bondade mora! e genérica

Alternativa "c": correta - Há clareza e não há
erro gramaticaL

l

dos homens do que cuidam a

à bondade moral do conjunto dos homens do que à

(8) dizem respeito mais

(C) disputam melhor sobre a bondade moral da

sociedade do que a
(D) controvertem melhor sobre a bondade moral de
todos os homens do que a
{E} determinam mais o que seja moralmente a bondade dos homens do que aquela

Alternativa "b": correta - Versar: tratar de,
abordar; do que à (mora!) dos indivíduos. Substitua:
dizem respeito mais ao valor do homem do que ao
valor do indivíduo. Basta seguir as dicas de crase,
dadas no tópico relacionado.
Alternativa "a"- Errada. Versar não é cuidar; do
que cuidam da dos indivíduos.
Alternativa "c"- Errada. Versar não é disputar;
do que sobre a dos indivíduos.
Alternativa "d"- Errada. Versar não é centroverter; do que sobre a dos indivíduos.
Alternativa "e"- Errada. Versar não é determinar; do que a dos indivíduos.
285. (FCC- TRT 24- Analista Judiciário/2011) O
Brasil poderá sofrer a primeira consequência diplomática por ter decidido não extraditar o terrorista italiano
Cesare Battisti daqui a menos de duas semanas. A frase

I
!

I
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acima, de uma notícia de jornal, tem como defeito
de construção

Alternativa "a" - Errada, Quem se vale, vale-se de algo.

(A) duplicidade de sentido, por conta da posiçào de
daqui a menos de duas semanas.

Alternativa "b" - Errada. Cuidado! Como a
oração é subordinada substantiva objetiva indireta,
o emprego da preposiçào não é obrigatório. Como
ocorre na oração subordinada completiva nominaL

(B) duplícidade de sentido, decorrente da falta de
vírgulas entre as quais deveria estar o segmento
o terrorista italiano Cesare Battisti.
(C) a falta de clareza decorrente da ausência de vírgula em seguida a diplomá~ica.
(D) a incoerência gerada pelas expressões por ter

decidido e não extraditar.
{E) a incoerência decorrente do emprego de primeira
consequência sem esclarecer que outras haveria.

Alternativa "a": correta - Opções de dupla
leitura: 1. Daqui a menos de duas semanas, o Brasil
poderá sofrer a primeira consequência diplomática; 2. Seria extraditado após as duas semanas.
Alternativa "b"- Errada. Não há falta de vírgula
por ser tratar de um aposto especificativo.
Alternativa "c"- Errada. Há clareza.
Alternativa "d"- Errada. Não há incoerência.
Alternativa "e"- Errada. Não há incoerência.
286. (FCC - TRT 20 - Analista Judiciário/2011)
Deve-se corrigir, por falha estrutural, a redação
deste livre comentário:
(A) Montaigne vale-se de sua experiência pessoal

Alternativa "d" - Errada. Substituamos os
vocábulos femininos por masculinos para termo
certeza do correto emprego das crases: A crítica que
faz Montaigne às leis (aos projetos) diz respeito às
restrições {aos impostos). Resultou em ao = crase.
Cuidado, também, com o plural do verbo impor:
impõem.
Alternativa "e" - Errada. Proporcionado concorda com aprendizado e se vale menos do que as
inclinações naturais (valem).
287. (FCC - TRT 20 - Analista Judiciário/2011)
Atente para as seguintes afirmações:

L

As vocações se revelam desde muito cedo.

11.

Não há vocações tardias.

!li. Os jovens devem trabalhar logo.
Essas afirmações estão articuladas de modo correto, claro e coerente em:

(A) Como desde muito cedo os jovens se revelam,
suas vocações para o trabalho não devem de ser
tardias.
(B) Uma vez que não há vocações tardias, os jovens

para argumentar em favor de um melhor aproveitamento do trabalho dos jovens.

devem trabalhar desde cedo, conquanto logo se
revelem.

(B) Muitos acreditam, como Montaigne, que o nosso
espírito se define cedo e que pouco a ele acrescentará a passagem do tempo.

(C) Como não há vocações tardias, dado que muito
cedo já se revelam, devem os jovens trabalhar
logo.

(C} Como se acredita que logo se defina o espírito

dos jovens, razão pela qual há quem os queira
trabalhando mais cedo.

(0) Logo devem os jovens trabalharem, visto que
não havendo vocaçõ.es tardias, desde cedo elas
se revelam.

(0) A crítica que faz Montaigne às leis diz respeito às
restrições que elas impõem ao aproveitamento
do trabalho dos mais jovens.

(E) Sendo que não há vocações tardias, os jovens
devem logo trabalhar, já que aquelas se revelam
desde muito cedo.

(E) Será que um lento aprendizado, proporcionado
pelas experiências, vale menos do que as inclinações naturais?

Alternativa "c": correta - Não há clareza no
período. Opção de correção: Como se acredita que
logo se defina o espírito dos jovens, há quem os
queira trabalhando mais cedo.
Observações importantes:

Alternativa "c": correta - Devem os jovens trabalhar porque (como) não há vocações tardias= explicação; dado que muito cedo já se revelam = causa (já
que).
Alternativa "a"- Errada. Falta a indicação de
causa.
Alternativa "b'' - Errada. Não cabe o con~
quanto.

'I
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Alternativa "d"- Errada. Altera o sentido.
Alternativa "e"- Errada. Erro: sendo que.

Trecho para as próximas questões (2)

Alternativa "d"- Errada. arranchar: dar hospedagem a, ou receber abrigo, acolhida; ABRIGAR (-SE);
ALBERGAR (-SE); HOSPEDAR (~SE). Abancar: estabelecer-se ou ficar por muito tempo em certo lugar.* O erro
está na determinação do tempo.
(*)Fonte: Dicionário Digital Aulete

..
"

A navegação fazia-se, comumente, das oito horas
da manhã às a'nco da tarde, quando as canoas embi-

cavam pelos barrancos e eram presas a troncos de
árvores, com o auxílio de cordas ou cipós. Os densos
nevoeiros, que se acumulam sobre os rios durante a

i

289. (FCC- TRT23 -Analista Judiciário/2011) Leia
atentamente as afirmações a seguir.
L

O segmento grifado em as canoas[... ] eram presas a troncos de árvores, com o auxílio de cordas
ou cipós (primeiro parágrafo) pode ser substituído por auxiliadas consoante, sem prejuízo
para a correção e a clareza.

li.

Em Os densos nevoeiros, que se acumulam sobre
os rios (primeiro parágrafo), o segmento grifado
pode ser substituído, sem prejuízo para a corre~
ção e o sentido, por acumulados.

tarde e pela manhâ, às vezes até o meio-dia, impediam que se prolongasse o horário das viagens.
Antes do pôr-do-sol,' costumavam os homens

orranchar- se e cuidar da ceia, que constava principalmente de feijão com toucinho, além da indefectível farinha, e algum pescado ou caça apanhados pelo

caminho. Quando a bordo, e por não poderem acender fogo, os viajantes tinham de contentar-se, geral-

mente, com feijão frio, feito de véspera.
De qualquer modo, era esse alimento tido em
grande conta nas expedições, passando por extremamente substancial e saudóvel. Um dos motivos para tal
preferência vinha, sem dúvida, da grande abundância
de feijão nos povoados, durante as ocasiões em que costumavam sair as frotas destinadas ao Cuiabá e a Mato
Grosso. Adaptado de Sérgio Buarque de Holanda. Monções. 3.ed. São Paulo, Brasiliense, 2000, pp./05-6)

288. (FCC- TRT 23- Analista Judiciário/2011) O
segmento cujo sentido está corretamente expresso
em outras palavras é:
(A) além da indefectível farinha= sem contar a even-

tual moagem.
(8) feito de véspera= ritua!mente preparado.
(C) tido em grande conta nas expedições = muito

caro para as viagens.
(D) arranchar-se e cuidar da ceia= abancar-se e servir o jantar.
(E) impediam que se prolongasse = obstavam que
se estendesse.

1!1. A expressão De qualquer modo, no último parágrafo, é equivalente a Em todo caso.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) 11, apenas.

(C) I e 111, apenas.
(D)

11

e 111, apenas.

(E} 1,11 elll.

Alternativa "d"- Correta.
Item "I"- Errado: Consoante indica conformi~
dade: conforme, segundo; com é uma preposição
com o sentido de: instrumento, meio.

Item "li" -Certo: Passou a oração da voz passiva
sintética para a analítica. Peguinha: omitiu-se o verbo
ser (algo muito comum em provas de FCC).
Item "ltt". Certo. De qualquer modo: sem
excluir nenhum modo; em todo caso: sem excluir
nenhum caso.
290. {FCC - TRT 23 - Analista Judiciário/2011)
Deve-se CORRIGIR, por deficiência estrutural, a redação deste livre comentário:

Alternativa "e": correta- Obstar: opor-se a, impedir.*

Alternativa "a" - Errada. indefectível: que não
se pode destruir; que é imperecível. Moagem: ação ou
resuftado de moer; MOEÇÃO; MOEDURA; MOENDA.*
Alternativa "b"- Errada. ritual mente: segundo
o rito, de modo ritual."

Alternativa "c"- Errada. tido em grande conta
não é o niesmo que muito caro.

(A) O tratamento de vós, que hoje nos soa tão cerimonioso, ecoa uma época em que se aliavam
boa argumentação e boa retórica.
(8) Voltaire não hesita em lembr;u as vantagens
reais da aplicação de penas que poupam a vida
do criminoso para que pague pelo que fez.
(C) Como sempre há quem defenda os castigos
capitais, razão pela qual Vo!taire buscou refutá-los, através de alternativas mais confiáveis.

.
.
.
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(D) Note-se a preocupação que tem esse iluminista

francês em escalonar as penas de modo a que

Alternativa "c": correta - Não há erro.

nelas se preserve adequada relação com o crime

cometido.
(E) Na refutação aos que defendem a pena de
talião, Voltaire argumenta que o mal já cau-

I

sado não se sana com um ato idêntico ao do
criminoso.

I

I
'

Alternativa "c": correta- Se s-e trata de deficiência estrutural, convém colocar a oração na
ordem direta, mesmo porque há erro de pontua-

ção também (após a locução nem sempre deveria
haver vírgula por indicar inversão): Voltaire bus-

i

I

cou refutar os castigos capitais através de alternativas mais confiáveis, por sempre haver quem os
defenda.

Observações sobre as outras alternativas:

I

Alternativa "a"- Errada. Soa concorda com o
tratamento; boa argumentação e retórica se aliavam.

I

Alternativa "b" - Errada. As vantagens poupam.

j

Alternativa "d" - Errada. A preocupação é
notada ""' nota-se.

I·
I

I

I

Alternativa "e"- Errada. O mal não é sanado-=
não se sana.
291. (FCC - TRT 4 - Analista Judiciário/2011) A
frase redigida de modo claro e condizente com o
padrão cul~o escrito é:

j

(A) A criação, coordenação e assessoria a cursos
profissionalizantes está a cargo de ambos os formados na área, de cujo conhecimento de ponta
muito se depende.

l

(8) Advoguei junto ao chefe do rapaz que sua atuação tanto profissional como em sociedade não
deixava nada à desejar, o que lhe ajudou bastante naquela pendência.

II

I

(C) Ele era o único que espontaneamente se dignava
de ouvir-nos a todos, sem exceção, e consentia
prazeroso até o depoimento mais insosso ou
desajeitado.
(0) Não posso atribuir unicamente a precária condição de acesso à Educação a apenas a condição
de miscigenação dos que desejam ascender à
sua dignidade.
(E) Os resultados da pesquisa científica levada a
efeito no ano passado deve ser aberta àquele
núcleo que a instigou, não devendo ficar restrito
aos especialistas.

Alternativa "a" - Errada. A criação, coordenação e assessoria a cursos profissionalizantes estão a
cargo de ambos os formados na área, de cujo conhecimento de ponta muitl se depende.
1

Alternativa "b" - Errada. Advoguei junto ao
chefe do rapaz que sua atuação, tanto profissional
como em sociedade, não deixava nada a desejar, o
que o ajudou bastante naquela pendência.
Alternativa "d" - Errada. Não posso atribuir
unicamente a precária condição de acesso à Educação a apenas à condição de miscigenação dos que
desejam ascender a sua dignidade.
Alternativa "e" - Errada. Os resultados da
pesquisa científica levada a efeito no ano passado
devem ser abertos àquele núcleo que a instigou,
não devendo ficar restrito aos especialistas.
292. {FCC- TRT 14- Analista Judidário/2011) É
preciso corrigir, devido à má estruturação, a redação
da seguinte frase:
{A)

Não se sabe a quem ocorreu a ideia, uma vez que
condomínios de luxo certamente não combinam
com sucata, de que usaram como base de anúncio.

(B) Alguém, num momento infeliz, teve a lamentá~
vel ideia de usar carros velhos como suporte de
propaganda para a venda de imóveis de luxo.
{C) Definitivamente, quem procura imóvel com
espaço gourmet ou depósito de vinho individual
não se deixará atrair pela propaganda apoiada
num velho Opala de cor berrante.
(O) Os homens-placa ficam ensanduichados entre
tábuas ou pranchas de metal, transportando-as
pelas ruas reduzidos à condições de suporte.
(E) Sensibilizou-se o autor do texto com a condição
humilhante desses homens e mulheres-placa,
tratados como se fossem coisas, destituídos de
sua humanidade.

Resposta correta: {X)- Questão anulada pela
banca.
O Nota da autora: Anulada por haver incoerência na alternativa a e erro gramatical na alternativa d.
Alternativa "a" - Errada. Não há clareza no
período.
Alternativa "b"- Errada. Sem erros.
Alternativa "c"- Errada. Não há erros.
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Alternativa "d"- Errada. Há erro de acento indicativo de crase: reduzidos a condições de suporte.
Alternativa "e"- Errada. Não há erros.

(C) A mesma Fundação em que se abona o papel da

Igreja como democrática, é também a instituição
em que avalia seu decréscimo de fiéis.

TRE /AC/2010) Mantêm-se a correção e a coerência
da frase dada, ao se substituir o elemento sublinhado

(0) Não obstante esteja decrescendo o número
de fiéis, a Igreja, segundo a Fundação Getúlio
Vargas, é prestigiada como instituição demo·
crática.

pelo que está entre parênteses, no seguinte caso:

(E) A FGV, em pesquisas atinentes da Igreja Católica,

293. (FCC- Analista Judiciário- Área Judiciária-

(A) Minhas primeiras memórias dos dias de eleíçào

remontam ao primeiro ano primário (... ) (inte-

chegou a resultados algo controversos, seja pelo
prestígio, seja pela contingência do seus fiéis.

gram-secam o)

já os votos que o eleitor
devia colocar na urna (...) (representavam logo)

(8} {... ) essas cédulas eram

(C) (..• )ajudavam a criar um clima festivo de feriado

{...) (exaurir de um ar faustoso)
(D) (.• .) ficar muitas horas, nos dias seguintes, a

acompanharas apurações(. .. ) (atentando par-a)--

(E) (... ) ofhando as janefas dos casas, onde às vezes
há alguém debruçado (. .. ) (em cujas eventualmente)

Alternativa "d": correta.
Alternativa "a" - O verbo remontar está no
sentido de aludir ou referir-se a coisas ou pessoas do
passado.
Alternativa "b" - Não há relação semântica
entre o verbo SER e REPRESENTAR.
Alternativa "c"- Exaurir significa esgotar e não
pede a preposição de_--Aiternativa "e" - Há alguém debruçado !!a
janela. O pronome relativo onde retoma lugar,
poderia ser substituído por EM QUE ou NAS QUAIS.
Quando for pedida a substituição do relativo CUJO
(a) por outro pronome, nem há necessidade de
voltar ao texto, pois apenas o cujo concorda com o
vocábulo posterior, embora indique posse do termo
anterior.
_. Dica- O autor de cujo livro gosto muito. Cujo
concorda com livro {termo posposto) e indica posse de
autor {o livro do autor- termo anterior). Caso peçam
a relação de posse do cujo (a), vá ao termo anterior.
294. (FCC- Analista Judiciário- Ãrea Administrativa- TRE /AM/2010) Está clara e correta a redação.
{A) Deve de ser preocupante para os católicos, que
eles venham caindo de número nas estatísticas, em
conformidade com a Fundação Getúlio Vargas.
{8) Mau-grado seu desempenho nas estatísticas
da FGV, esta mesma instituição considera que a
Igreja tem mais prestígio que outras classes.
o

Alternativa "d": correta.
Alternativa "a" - Deve de ser preocupante~
os católicos, que eles venham caindo de número nos
estat{sticas, segundo a Fundaçáo Getúlio Vargas.
Necessário inserir a vírgula antes da expressão para
os católicos, por ser uma intercalação e em conformidade com indica igual, semelhante e essa não é a
ideia do trecho, mas sim segundo a FGV. '
Alternativa "b" - Malgrado indica concessão:
apesar de, não obstante.
Alternativa "c" - A mesma Fundação em que se
abona o papel da Igreja como democrática, é também a
instituição~ava/ia seu decréscimo de fiéis. O pronome
relativo retoma o sujeito instituição. Sempre que se
referir ao sujeito não poderá haver preposição acom~
panhando-o.
Alternativa "e"- A FGV, em pesquisas atinentes ~Igreja Católica, chegou a resultados controversos, seja pelo prestígio, seja pela contingência do
seus fJéjs. A preposição exigida pelo adjetivo atinente é ~e resultados algo controversos está sem
coerência.
295. (FCC -Analista Judiciário- Área Administrativa- TRE/AM/2010) " ... todo rele!"turade um clássico
é uma leitura de descoberta, como o primeira". Uma
nova, clara e correta redação da frase acima apresen·
ta-se em:
{A) Tal como a primeira, as outras leituras de um clássico sempre constituem uma revelação.
(8) Sendo de um clássico, todas as outras leituras
são como de primeiras descobertas.
(C) É como se fosse uma primeira leitura de um dássko todas as descobertas que ele nos proporciona.
(O) Assim como é uma descoberta a leitura de um
clássico, outras leituras também serão como a
primeira.
(E) Todas as leituras de um clássico, haja vista a primeira, têm aquela mesma revelação.
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Alternativa "a": correta - "Diquinha": ocorre
relação de comparação. Fácil.
Alternativa "b"- Alterada informação.
Alternativa "c"- A releitura é uma descoberta.
Alternativa "d"- Alterada informação.
Alternativa "e"- A releitura é uma descoberta.
296. {FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRE /RS/2010) "Nesse cenário em que os atores envolvidos nó o são capazes de entender os movimentos e as
intenções do rival, os processos de hostilidade mútua
podem se tornar lncontroldveis". Outra formulação

para o segmento destacado acima, que, considerado
o contexto, lhe seja equivalente e mantenha a clareza e correção originais é:

985

cenário cujos os atores envolvidos não são capazes de entender os movimentos".

o imbróglio não tenha consequências
graves por ~A despeito do imbróglio não ter con-

{0) Mesmo que

sequências graves".
(E) chama a atenção para o imprevisível desenlace
por "chama a atenção para o que concerne o

imprevisível desenlace".

Alternativa "b": correta- duas nações= ambas
as nações.
..,._ Dica - O emprego do artigo entre o termo
ambas e um substantivo é obrigatório.

Alternativa "a"- haviam sido.
Alternativa "c"- cujos atores.

(A) os processos de hostilidade um pelo outro
podem tornar-se incontroláveis.

Alternativa "d"- de o imbróglio (no sujeito não
pode haver contração de preposição).

(B) os processos de hostilidade de parte à parte
podem se tornarem incontroláveis.

Alternativa "e"- não há relação de sentido.

os processos de hostilidade que uns países têm
pelos outros podem se tornar incontroláveis.

298. {FCC - Analista Judiciário - Área Judiciária
- TRE /RS/2010) A frase que respeita totalmente o
padrão culto escrito é:

(O} os processos de hostilidade acionados de forma
alternada podem se tornar incontroláveis.

(A) De dissensões entre ment~s lúcidas e independentes não se deve temer, porquanto o debate, ao suscitar reflexão, traz luz a questões controversas.

(C)

(E) os processos de hostilidade entre eles respondendo-se podem se tornar incontroláveis.

Alternativa "d": correta - Notando os erros
gramaticais das demais alternativas, chega-se à resposta.
Alternativa "a"- podem se tornar.
Alternativa "b" - parte a parte (não há crase
entre palavras repetidas}.
Alternativa "c"- uns países (alguns países).
Alternativa "e"- respondendo-se (não há sentido!).
297. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRE /RS/2010) Considerado o padrão culto escrito,
a substituição que mantém a correção original do
segmento é' a de
{A) um submarino norte-coreano havia sido o responsável pelos d!sparos por "submarinos norte-core-

anos havia sido os responsáveis pelos disparos".
(B) mantido pelas duas nações por ~mantido por
ambas as nações".
(C) Nesse cenório em que os atores envolvidos não são
capazes de entender os movimentos por "Nesse

(B) Consta naquele livro já bastante saudado pela
crítica os nomes de vários integrantes de movimentos de resistência ao regime ditatorial.
(C) O eminente orador enrubeceu quando arguido
sobre sua anuência ao polêmico pacto, mas
quiz se mostrar seguro de si e respondeu-lhe de
imediato.
(D) Esse exercício indicado pelos assessores do preparador físico é eficaz para intumescer alguns
músculos, mas se mostra de efeito irrisório se
mau realizado.
(E) Havia excesso de material a ser expedido, por
isso as folhas mandadas à última hora, apesar do
empenho, não coube no malote.

Alternativa "a": correta- Não há erro gramatical, ou seja, respeita o padrão culto.
Alternativa "b"- constam (sujeito: os nomes).
Alternativa "c"- Quis e enrubesceu.
Alternativa "d" - intercalar com vírgulas a
expressão indicada pelos assessores do preparador
fisico e, no final, mal elaborado (advérbio).
Alternativa "e"- couberam.

,,
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299. {FCC - Analista Judiciário -Área Judiciária
- TRE /RS/2010) Está totalmente em conformidade
com o padrão culto escrito a seguinte frase:

inserção do adolescente no grupo deveu-se
ao coordenador, cuja experiência todos tiraram
proveito, mesmo quando supuseram que ele
ignorava o clima de apreensão.

{E) A absorção que todo espetáculo nos imputa
é tamanha que, quando menos atentamos, já
somos parte dele, em estado de inconsciência.

(A) A

•

(B)

Sei que sou eu que sempre media o debate, mas
dessa vez declino da responsabilidade: é com
revezamento de obrigações que se pode descobrir lideranças.

(C)

Interpondo recurso, ele procurou desagravar-se
da afronta que atribuiu às palavras do juiz em sua
sentença, contra a qual a instãncia superior não
hesitou em se pronunciar.

{D)

Dados como esses obtidos em recente pesquisa,
sem dúvida permite que se os interpretem sob
dupla perspectiva: a dos cidadãos e também do
filósofo.

(E)

O fato e esse advogado que representa a autora
da ação parecem ter sido feito um para o outro;
mais: o operador do direito age com proficiência
e ela, nele crê cegamente.

Alternativa "d": correta.
Alternativa "a" - Todos tiraram proveito da
experiência"" de cuja.

Alternativa "c": correta - Intercalação. Leia as
informações em negrito: O primado das imagens
sobre as coisas vem demonstrando, em nosso
tempo, a supremacia do que é aparente em relação ao que é essencial.
Alternativa "a" - Nem todos acatarão
sociedade (acatar é transitivo direto).

Alternativa "e"- feitos.
300. {FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa- TRE /Al/2010) Está clara e correta a redação deste livre comentário:

(A) Nem todos acatarão de que a sociedade do espetáculo seja malévola, uma vez que suas imagens
são parte constituída ao nosso modo de viver.
(B) Muita gente reputa às imagens e às representações a qualidade de mascararem nossa própria
personalidade, quando não a expandem.
(C) O primado das imagens sobre as coisas vem
demonstrando, em nosso tempo, a supremacia
do que é aparente em relação ao que é essencial.
(0} Ocorre que quando se valoriza as imagens em
detrimento das coisas, elas nem sempre se tornam. visíveis ao ponto de se distinguirem das
demais.

a

Alternativa "b"- mascarar.
Alternativa "d" - quando se valorizam as imagens= quando as imagens são valorizadas.
Alternativa "e"- a absorção a que todo espetáculo nos imputa.
301. {FCC - Analista Judiciário - Area Administrativa- TRE /Al!2010} ~(. .. ) as crianças, seres
naturalmente carregados de energia e vitalidade,
estão vivendo longos horas diárias de concentração
solitária e de imobilidade". Pode-se reconstruir com
correção e coerência a frase acima, começando por
As crianças estão vivendo longas horas diárias deconcentraçóo solitária e de imobilidade e comp!emen·
tando com
(A)

em que pesem os seres naturais, imbuídos de
energia e de vitalidade.

(B)

não obstante sejam naturalmente providas de
muita energia e vitalidade.

Alternativa "b"- medeio.
Alternativa "c"- ... atribuiu às palavras do juiz em
sua sentença, em cuja instância superior não hesitou em
se pronunciar. Não hesitou em se pronunciar!:@_ instância.

~

(C} porquanto constituem-se como seres de natural
energia e vitalidade.
{0) ainda quando seres incutidos de energia e vitalidade em sua natureza.
{E) mesmo quando se mostram atreladas a muita
energla e força vital.

Alternativa "b": correta- A ideia do complemento é de concessão (ideias opostas).
Alternativa "a"- não cabe o pronome relativo
que acompanhado pela preposição em.
Alternativa "c"- Porquanto é conjunção explicativa.
Alternativa "d"- Erro no emprego do advérbio
quando.
Alternativa "e"- Erro no emprego do advérbio
quando, além de não surgir concessão.

Coesão e Coerênda - Reescritura de frases

302. (FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa- TRF- 4a RegiãCI/2010)
Está clara e correta a redação:
(A) Tem-se notado os interesses que movem as
nações mais desenvolvidas, em função dos quais
ficam difíceis de firmar-se quaisquer acordos
quanto a um meio ambiente melhor controlado.
(B) Como já está tornando rotina, mais uma vez as
nações não chegaram a um acordo, sobre as
pungentes questões ambiePtais, tanto assim
que nenhuma delas abre mão de seus interesses
particulares.

{C) Quando se dedicam às questões ambientais, costuma imperar-se a regra egoísta dos interesses
privados, ao passo que se deveria de contemplar
os interesses públicos.
(D) É bem possfvel de que ainda venham a haver

muitas conferências como a da COP-15, sem que
os resultados que se espera sejam minimamente
satisfatórios para o bem comum.
(E) A maior parte das conferencias dedicadas às

questões do meio ambiente têm sido frustradas,
quase sempre, pela falta de desprendimento de
muitas nações, sobretudo as desenvolvidas.

Alternativa "a": correta- Erros:
Alternativa "b" - Como já está ~ tornando
rotina, mais uma vez as nações não chegaram a um
acordo sobre as pungentes questões ambientais,
tanto assim que nenhuma delas abre mão de seus
interesses Particulares.
Alternativa "c"- Quando se dedica às questões
ambientais, costuma-se imperar a regra egofsta dos
interesses privados, ao passo que se deveria de contemplar os interesses públicos.
Alternativa "d"- É bem possível que ainda~
muitas conferencias como a da COP-15, sem que os
resultados que se esperam sejam minimamente
satisfatórios para o bem comum.
Alternativa "e" - A maior parte das conferencias
dedicadas às questões do meio ambiente tem sido
frustrada, quase sempre pela falta de despreendimento de muitas nações, sobretudo as desenvolvidas.
303. (FCC- Analista Judiciário- Area Administrativa- TRF- 4a Região/2010) É preciso corrigir, pela
má estruturação que apresenta, a seguinte frase:
(A) Os muito jovens não fazem ideia de como foram
velozes as transformações que sofreu o nosso
cotidiano, nas últimas décadas, por causa das
inovações tecnológicas.
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(B) Ao que tudo indica, os próximos passos da tecnologia eletrônica serão dados na direção de uma
ainda maior integração entre as diversas mídias.
{C) Com o advento dos meios de comunicação de
massa, sobretudo os eletrônicos, nem por isso o
progresso tecnológico deixa de ser contestado.
(0) A globalização está diretarnlente ligada à pro-

pagação e ao aperfeiçoamento dos meios de
comunicação de massa, que encurtam distâncias
e aproximam as pessoas.
{E) Quem não se deixa seduzir pelos atrativos e novi-

dades da tecnologia de ponta costuma defender
as vantagens da simplicidade e da naturalidade
em nossa vida.

Alternativa "c": correta - O progresso tecnológico não deixa de ser contestado, mesmo com o
advento dos meios de comunicação de massa.
304. (FCC - TRT 12 - Analista Judidário/2010}
Desde sempre o humor serviu como compensação
simbólica para as tantas desventuras que afligem o
homem.
Uma outra redação, que preserve a correção e o
sentido da frase acima, será:
(A) As muitas desventuras que se infringe ao homem
tem servido sempre como uma compensação
simbólica para o humor.
(8) O homem nunca deixou de encontrar no humor
uma compensaçiio simbólica para os tantos dissabores que o afligem.
(C) A aflição do homem sempre se serviu do humor

como compensação do que lhe desvanecem
suas tantas desventuras.
(D) O humor é uma compensação simbólica que
serve ao homem para dirimir-lhe, já há tempos,
suas várias aflições.
(E) A compensação simbólica do humor vem, desde
sempre, agindo assim em face das aflições do
homem desventurado.

Alternativa "b": correta- Perceba que todas as
informações devem estar claras e corretas. Isso ocorreu na alternativa b.
Alternativa "a" -Errada. As muitas desventuras
que se infringem ao homem têm servido sempre
como_ uma compensação.
Alternativa "c" - Errada. Incoerente: a frase "A
aflição do homem sempre se serviu do humor como
compensação" não está em consonância com a inau-
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gural, pois a aflição do homem pode ter-ser servido de

outro meio de compensação, e não, necessariamente,
do humor.
Alternativa "d" - Errada. O humor pode ser
uma compensação simbólica que serve ao homem
para dirimir-lhe.
Alternativa "e" - Errada. Nem sempre a compensação simbólica do humor vem agindo em face

das aflições do homem, pode agir em face de outras
realidades que envolvem o homem: lazer, descanso.

305. (FCC- TRT 12- Analista Judidário/2010) Ao
se redigir um documento oficial, deve-se atentar

para as seguintes recomendações:
I.

Praticar a concisão e a clareza, de modo a que

(B) Uma das fraquezas imputadas ao ECA está no
rigor excessivo por cujo os juízes tem orientado
a aplicação das penas por eles mesmos exaradas
nos processos.
(C) Faz-se mister aperfeiçoar as condições que se
imputam ao ECA caso se pretendam que seus
proveitos atinjam também os menores infratores.

(D) Impõe-se, com a devida vênia, que os juízes responsáveis pela aplicação do ECA congracem em
torno de arrefecimento menos severo aos menores penalizados.

(E) Apesar do que prevê o ECA, está ocorrendo
excesso de rigor, na maior parte dos casos,
quando se trata de julgar e punir adolescentes
infratores.

poucas palavras possam trazer muita informação, não deixando dúvida quanto à significação

do conjunto do texto.
!L

A comunicação oficial não exime o redator de
manifestar claramente sua subjetividade, por
meio de opiniões criativas e do posicionamento
estritamente pessoal diante de uma questão.

!Jl. A formalidade da linguagem é uma característica

Alternativa "e": correta - Período claro e gramaticalmente correto. Apesar de indica concessão
'
(ideias opostas).
Alternativa "a" - Errada. Além de não haver
clareza, ocorre ambiguidade no uso do pronome
possessivo suas (de quem?).

imprescindível da redação oficiaL fazendo~se
notar, por exemplo, pela observânc'la da norma
culta e pelas formas protocolares de tratamento.

Alternativa "b" - Errada. Os juízes têm orientado a aplicação das penas = rigor excessivo cujos
juízes têm orientado a aplicação das penas

Está correto o que consta APENAS em

Alternativa "c" - Errada. Caso se pretenda
que seus proveitos atinjam também os menores
infratores. O sujeito é oracional e paciente, pois vem
posposto ao verbo transitivo direto + SE. Verbo da
oração principal, obrigatoriamente, permanece no
singular.

IA) I.
IB) 11.
(C) 111.
(0} !e lU.

Alternativa "d"- Errada. Sem clareza.

IE) llelll.

Alternativa "d''- Correta.
Item "I"- Certo: documentos oficiais devem ser

307. (FCC- TRT 9- Analista Judiciário/2010) Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente
o sentido de um segmento em:

concisos e claros.

(A) avaliado em sua justa riqueza= examinado judiciosamente.

Item ''li"- Errado: na comunicação oficial, deve-se eliminar a subjetividade, pois um dos requisitos é
a impessoalidade, ou seja, o uso da terceira pessoa.

(B) sua sorte foi estabelecida já na sua concepção""
desde o início seu destino foi malogrado.

Item "111"-

Certo~

deve-se empregar a linguagem formal, a norma padrão da língua portuguesa.

306. (FCC - TRT 12 - Analista Judiciário/2010)

(C) A caminhada lhes é irrefletida "" o caminho
parece -lhes sem sentido.
(D) não podem ser totalmente reprimidos = não são
passíveis de absoluta prevenção.

Está clara e correta a redação deste livre comentário
sobre o texto:

(E) que favorecem nossa esperança"" que permitem
sermos esperançosos.

(A) Ainda não se fez notar uma plena satisfação da
aplicabilidade desejável daqueles quesitos do
ECA que se referem ao estabelecimento de suas
punições.

Alternativa "e": correta - Favorece = permite;
nossa esperança= sermos esperançosos.

Coesão e Coerência - Reescritura de frases
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Alternativa "a"- Errada. Justa riqueza não significa judiciosamente.

Alternativa "d"- Errada. Escusos: escondido,
esconso.

Alternativa "b"- Errada. Malogrado: que não
teve o fim desejado.

Alternativa "e"- Errada. Per{odo sem sentido:
Quanto mais indica proporção e não há ideia de
proporcionalidade; assim também indica adição e
não possui relação com proporção. Caso se substi~
tuísse por ~mais# ou "maior" o período ficaria mais
claro.

Alternativa "c"- Errada. Sem relação entre irrefletida e sem sentido.
Altj!rnativa ''d" - Errada. Totalmente reprimidos e absoluta prevenção não pertencem ao mesmo
campo semântico.

-----------

308. {FCC- TRT 9- Analista Judiciário/2010) Está
clara e correta a redação deste livre comentário
sobre o texto:
(A)

Não adiantam nem o otimismo nem o pessimismo: o que urge é tomarmos providências
no sentido de se dirimir nossa divisão em países
com fronteiras.

309. (FCC- TRT 9- Analista Judiciário/2010) lndi~
ca-se uma construção com sentido equivalente ao
de um segmento do texto em:
(A)

Não é à toa que Einstein queria ver as fronteiras
abolidas // Com toda a razão, Einstein desejava
ver abolidas as fronteiras.

{8)

Será, então, que a solução - admito, extremamente remota- é um mundo sem fronteiras( ...)?
/I A solução, pois, advirá- digamos que a longo
prazo- de um mundo não demarcado?

(B) Uma das denúncias do texto constitue de fato

um alerta: que não se tome como reversível qualquer conquista a que a ciência chegue a alcançar.
(C)

Para A!bert Einstein, uma medida radical e responsável para se evitar a calamidade de uma
guerra nuclear seria, pura e simplesmente, a abolição das fronteiras.

(C) O medo e a ganância- uma combinação letal trouxeram-nos até aqui 11 Por uma combinação
mortal, aportamos no medo e na ganância.
(O)

Uma vez revelada, permanece viva, mesmo se
condenada como imoral por uma maioria I! Conquanto revelada, resta viva, embora acusada de
imoral pela maioria.

Conquanto não tenham em vista essa mesma
finalidade, muitos cientistas e engenheiros acabam servindo aos artifícios excusos de quem
lucra com a ganância.

(E) O pacto que acabamos por realizar com o poder
tem um preço muito alto 11 O que já terminamos
de pactuar com o poder tem custo muito alto.

(E) Quanto mais os estados consigam se unir a despeito das fronteiras, assim também haverá a evidência empfrica de que sejam levados à estabilidade e à sobrevivência.

Alternativa "a": correta - Não é à toa que =
com toda razão.

(D)

Alternativa "c"- Correta.
O Nota da autora: Questão de coesão, verbo,
pontuação e ortografia.
Na alternativa c vale ressaltar 3 intercalação
correta feita através das vírgulas (leia os termos em
negrito): uma medida radical e responsável para
se evitar a calamidade de uma guerra nuclear
seria, pura e simplesmente, a abolição das fronteiras.
Alternativa "a" - Errada. Não adianta nem o
otimismo nem o pessimismo. Ocorre exclusão e o
verbo deve permanecer no singular.
Alternativa "b"- Errada. Constitui. Facilitando,
por ser muito pedido: constitui vem do verbo constituir; substitui vem do verbo substituir; possui vem do
verbo possuir. Esses verbos são muito pedidos pela
banca FCC.

Alternativa "b" - Errada. Basta verificar qual
a pergunta e se certificar que não há relação com o
segundo segmento: Será que a solução é um mundo
sem fronteiras?
Alternativa ''c"- Errada. O erro está no início
do segundo trecho: por uma combinação mortal
passa a indicar causa.
Alternativa "d" - Errada. Alterou o sentido
inteiro.
Alternativa "e"- Errada. O pacto tem o preço
muito alto e não o poder.
310. (FCC- Analista Judiciário - Area Judiciária
- Especialidade Execução de Mandados - TRT
22a Região/2010) Está correta e coerente a redação
deste livre comentário:
(A) O grande físico Richard Feynman declinou de
sua preferência pelo engano, quando preferiu
relutar em não saber.

'•

·•

i
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(B) Via de hábito o autor propaga, em coluna jorna-

lística, suas ideias acerca das discensões interpostas entre ciência e misticismo.
(C) O autor cita um livro próprio no qual expande

uma teoria que aparentemente vai ao encontro
de suas teses, retificando-as.
i

(O) A admissão de que sempre haverá o desconhe-

cido representa, partindo de um cientista, uma
prova de sincera humildade.

•·

.....

{E) Os círculos do saber e do nao saber constituem,
como se viu, áreas em que a expansão de ambos
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(B) foi confiado demais pela natureza, tornando-se
problemático para as sociedades humanas.
{C) tornou-se por demais confiável à natureza,
razão pela qual redundou em problema para os
homens.
(D) mereceu plena confiança da natureza, advindo
daí os problemas que se verificarri em nossa
ordem social.
(E) impregnou-se com tão natural confiança que
acabou resultando no problema que mais afeta
a humanidade.

os tornam complementares .
;

Alternativa "d"- Correta.
Alternativa "a" - O grande físico Richard
Feynman declinou de sua preferência pelo engano,
quando preferiu relutar em não saber.

Declinar está no sentido de manifestar falta
de interesse, não aceitar; recusar e por isso pede a
preposição de. O erro está em preferiu relutar a não
saber.

Alternativa "d": correta- Trabalhe por eliminação para facl!itar:
Alternativa "a" - Errada. O altruísmo não é a
razão, não indica causa;
Alternativa "b"- Errada. Foi confiado: o verbo
confiar é transitivo indireto, logo não admite voz passiva;
Alternativa "c"- Errada. tornou-se por demais
confiável e redundou;

Alternativa "b"- Errada. Dissensões: divergências, desacordos de ideias, opiniões, posições, interesses. Cuidado com acerca {sempre pedido em provas

Alternativa "e"- Errada. impregnou-se: no trecho, não há relação com esse vocábulo.
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312. (FCC-Analista Judiciário-Área Administrativa- TRT- ga Regíão/2010) Está clara e correta a
redação deste Hvre comentário sobre o texto:

1) A cerca de ou cerca de = aproximadamente,
mais ou menos
2) Acerca de= a respeito de
3) Há cerca de= tempo decorrido.
Alternativa "c"- Errada. Ao usar o verbo retificar, evidencia a necessidade de correção, assim
sendo, usa-se a expressão de encontro a (no sentido
oposto, discordância). Ao encor.tro de indica a favor
de, em direção a. A atenção deve ser duplicada em
questões de interpretação de texto. Indicado, sempre, ao lado das alternativas colocaras sinais de certo
ou errado para não cometer des!izes.
Alternativa "e" - Errada. A expansão de
ambos os torna complementares: o verbo deve concordar com o sujeito.
311. (FCC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaEspecialidade Execução de Mandados - TRT 22a
Região/2010) "O problema com as sociedades humanas é que(... ) a natureza confiou demais no altruísmo
voluntário". Mantém-se a correção e a coerência da

(A) Conquanto não tenham em vista essa mesma
finalidade, muitos cientistas e engenheiros acabam servindo aos artifícios excusos de quem
lucra com a ganância.
{8) Quanto mais os estados consigam se unir a despeito das fronteiras, assim também haverá a evidência empírica de que sejam levados à estabiHdade e à sobrevivência.
(C) Não adiantam nem o otimismo nem o pessimismo: o que urge é tomarmos providências
no sentido de se dirimir nossa divisão em países
com fronteiras.
(O) Uma das denúncias do texto constitue de fato
um alerta: que não se tome como reversível qualquer conquista a que a ciência chegue a alcançar.
(E) Para A!bert Einstein, uma medida radical e responsável para se evitar a calamidade de uma
guerra nuclear seria, pura e simplesmente, a abolição das fronteiras.

frase acima nesta nova redação: O altruísmo volun-

tário
{A) é a razão pela qual a confiança da natureza resultou problemática para o funcionamento das
sociedades humanas.

Alternativa "e"- Correta.
Na alternativa a, o erro é a conjunção conquanto
(indica concessão, ideías opostas);

Coes<io e Cof:'rência- Reescrítura de frases

Alternativa "b"- Errada. Conseguirem e a junção de quanto mais e assim também;

Alternativa "c" -Não adianta ... no sentido de dirf-
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o trajeto a cumprir e o
esforço a despender em nossa caminhada, ela
não nos trará qualquer recompensa.

(E) Quando não definimos

mir;
Alternativa "d" - Errada. Constitui e qualquer
conquista que a ciência chegue a alcançar: quem
alcança, alcança algo= verbo transitivo direto.

313. (FCC - Analista Judiciário -Área Administrativa - TRT - 9" Regíãol2010) Indica-se uma
ccnstrução com sentido equivalente ao d<: um segmento em:
(A) O pacto que acabamos por realizar com o poder
tem um preço muito alto/lO que já terminamos
de pactuar com o poder tem custo muito alto.
(B) Não é à toa que Einstein queria ver as fronteiras

abolidas 11 Com toda a razão, E!nstein desejava
ver abolidas as fronteiras.
(C) Será, então, que a solução - admito, extrema-

mente remota- é um mundo sem fronteiras( ... )?
li A solução, pois, advirá- digamos que a longo
prazo- de um mundo não demarcado?
(0) O medo e a ganância - uma combinação letal -

trouxeram-nos até aqui 11 Por uma combinação
mortal, aportamos no medo e na ganãncia.
(E) Uma vez revelada, permanece viva, mesmo se

condenada como imoral por uma maioria I! Conquanto revelada, resta viva, embora acusada de
imoral pela maioria.

Alternativa "b": correta - Valores idênticos:
não é à toa e com toda a razão.
Nas demais alternativas, o sentido é alterado.
Na e, a substituição de uma vez por conquanto é
absurda, já que a primeira indica causa e a segunda,
concessão (ideias opostas).

314. {FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa- TRT- ga Região/2010) É preciso CORRIGIR,
por falha estrutural, a redação da frase:
(A) Dificilmente algum objetivo será alcançado
numa caminhada para a qual não previmos um
roteiro a ser seguido com segurança.

{B) Nenhum benefício poderemos colher de uma
viagem para a qual não nos preparamos com um
mínimo de cuidados e de antecedência.
(C) Não empreendamos caminhadas sem primeiro

definir o trajeto a seguir, o esforço a despender,
os objetivos a alcançar.
{D) Temerárias são as jornadas que mal definimos
seus objetivos, assim como não avaliamos o
esforço cujo trajeto nos exigirá.

Alternativa "d": correta- A utilização de assim
como torna o período incoerente, além (i'e a estrutura estar confusa, sem clareza.
Texto para a próxima questão:

Há uma rotina de ideias a que náo escapa sequer
o escritor original. Os grandes temas, os temas uni~
versais, reduzem-se a uma contagem nos dedos e quem escreve ficção vai beber sempre na mesma
aguada. Um ficcionista puxa outro. Dostoievski, Fau/kner, Kafka deflagraram muitos contemporâneos, graças à sua força extraordinória de gravitação. Servem
de impulso à primeira largada, seus modos de dizer
e maneira de ver e sentir o mundo deixam de ser propriedade privada, incorporam-se à literatura como
conquista de uma época, um condomínio em que as
ideias se desligam e flutuam soltas.
Fala-se comumente em influências na obra deste
ou daquele autor. O termo, com o tempo, perdeu contorno pejorativo. Quem não tem influências, quem náo
se abeberou em alguém? Literatura é um organismo
vivo que não cessa de receber subsídios. Felizes os que,
contribuindo com essa coisa inquietante que é escrever, revigoram-lhe o lastro. Eles se realizam em termos
de criação artística e contribuem, com sua experiência
e suas descobertas, para que outros cheguem e deitem
ali, também, o seu fardo.
315. (FCC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRT - 8" Região/201 O) Fala-se comumente em influências na obra deste ou daquele autor. O termo, com o
tempo, perdeu contorno pejorativo. (2° parágrafo). A
opinião exposta acima está corretamente reproduzida, com outras palavras, em:
{A) Influências que, com frequência, são apontadas
em obras de diferentes autores passaram a ser
vistas, ao longo do tempo, sem conotação negativa.
{8) Quando se fala em influências na obra escrita
por certo autor, é comum haver conotação pejorativa na avaliação da mesma.
(C) Um ou outro autor recebem influências, que

pode ser apontado por seu viés negativista,
como a perda do sentido da própria criação.
{D) Mudanças positivas na maneira de se avaliar
obras literárias, a partir das influências recebidas
nessas mesmas obras, sempre foi bem recebido
por um ou outro autor.
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(E) A maneira pejorativa de comparar obras literárias com influência deste ou daquele autor
coexistiu nas críticas elaboradas ao longo do
tempo.

Alternativa "a": correta- Para facilitar, vá, aos
poucos, comparando os termos e não pense no período como um todo, pois pode haver engano.
comumente: com frequência;
fala-se: são apontadas;
deste ou daquele autor: de diferentes autores;
com o tempo: passaram a ser vistas;
perdeu o contorno pejorativo: sem conotação
negativa.
Outra opção é trabalhar por eliminação, já que
são descabidas as alternativas posteriores, a letra b
inicia-se com a conjunção quando e não aparece no
trecho tal noção de tempo. Relendo as demais, percebe-se a falta de semelhança.

316. {FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRT- 8" Região/2010)
Minha frase célebre

O remédio é a gente silenciar, "pondo a modéstia
de parte", como dizia o bom Noel.
f!.

Até eu já posso posar como ladrão de frase.

111. Em todo caso, Noel, desculpe o mau jeito.
1\1. A letra de Noel foi esquecida por muita gente, e

várias vezes, através dos anos, encabulei ao ganhar
elogios pela "minha" frase.
V:

Afinal ele escreveu tanta coisa bonita que com certeza não se importaria muito com este pequeno
furto.

VI. É que certa vez escrevi: Nasci, modéstia à parte, em
Cachoeiro de ltapemirim -mas escrevi parodiando
declaradamente uma letra de Noel Rosa sobre Vila
Isabel.

Para que o texto de Rubem Braga (Recado de
primavera. Rio de Janeiro: Record, 7.ed, 1998, p. 94)
seja entendido com lógica e clareza, os parágrafos numerados acima devem ser lidos na seguinte
ordem:
(A) V,III,VI,IV,II,I.
(B) VI,V,III,IV,I,II.

(C) I,IV,VI,III,II,V.

(D) 11, VI, rv, r, v, m.
(E) 111, VI, V, li, I, IV.
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Resposta: O.
Alternativa "d": correta - Através da coesão
(palavras repetidas), monta-se a sequência correta.
Vá às alternativas e verifique qual item pode iniciar
o texto.

Alternativa "a''- Errada. Elimina-se a alternativa porque o texto não pode iniciar com uma conjunção conclusiva (afinal}.
Alternativa "e" - Errada. Deve ser eliminada
por não poder iniciar com em todo caso, Noel, desculpe o mau jeito.
Alternativa "b" - Errada. Também, pode ser
eliminada. Restaram C e D. Agora sim: compare-as.
Alternativa "c"- Errada. Não há sequência de
ideias.

- - - - - - - - - - -------317. (FCC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRT- 8" Região/2010) A frase com correÇão, clareza
e coerência é:
{A} Não se têm ideia exata da quantidade de C02
que é liberado com a queima.
(8) Os pesquisadores lograram, no mês de agosto,

uma queimada controlada no nordeste matogrossence.
(C) A experiência, levada à cabo em 150 hectares de

uma floresta de transição, existente entre o Cerrado e a mata amazônica.
(D) Até o ano de 2013, o grupo de pesquisadores irá
dedicar-se à observação do revigoramento da
floresta.
(E) Quase não se conhece as consequências dos
incêndios nas florestas.

Alternativa "d": correta- O verbo, no singular,
concorda com o núcleo do sujeito grupo.
Erros:

Alternativa "a"- Errada. Não se tem ideia exata
= ídeia exata não é tida. Voz passiva sintética.
Alternativa "b"- Errada, mato-grossense
Alternativa "c" -Errada ... . experiência levada
a cabo= não se usa crase antes de palavra masculina
Alternativa "e" -Errada. Quando não se conhecem as consequências = quando as consequências
não são conhecidas. Voz passiva sintética.
318. {FCC -Analista Judiciário - Área Judiciária
- TRT- s~ Região/2010) O texto está corretamente
transcrito com lógica, correção e clareza, sem repetições desnecessárias, em:

Coesão e Coerência- Reescritura de frases

{A) No arquipélago de Galápagos, no Equador, considerado um dos locais de maior biodiversidade
do planeta que possui 133 mil quilômetros quadrados, será instalado em todas as embarcações
com menos de 20 toneladas de peso bruto, onde
a maioria das que trafegam na reserva, um sistema de vigilância o qual emitirá um sinal de
rádio, captado por antenas em pontos estratégicos- pelo\ convênio assinado pelo Parque Nacional com a ONG Sea Shepard e WWF- para impor
esse sistema.
(8) O Parque Nacional de Galápagos, no Equador,
a ONG Sea Shepard e WWF assinaram um convênio para estabelecer um sistema de vigilância
dos barcos que navegam pela reserva marinha
do arquipélago, de 133 mil quilômetros quadrados, considerado um dos locais de maior biodiversidade do planeta. Esse sistema será instalado em todas as embarcações com menos de 20
toneladas de peso bruto- a maioria das que trafegam na reserva-, e emitirá um sinal de rádio,
a ser captado por antenas colocadas em pontos
estratégicos.
(C) Nos barcos que navegam dentro da reserva marinha do arquipélago, que possui 133 mil quilômetros quadrados considerando ser um dos locais
de maior blodiversidade do planeta, o Parque
Nacional de Galápagos, no Equador, assinou um
convênio com a ONG Sea Shepard e WWF para
instalar um sistema de vigilânda nesses barcos
com menos de 20 toneladas de peso bruto, cuja a
maioria trafegam na reserva. O sinal de rádio, que
será captado por antenas em pontos estratégicos,
será emitido por esse sistema.
(O) O Parque Nacional de Galápagos, no Equador,
assinou um convênio com a ONG Sea Shepard
e WWF para impor um sistema de v·lgilância dos
barcos que navegam dentro da reserva marinha
do arquipélago, contando com 133 mil quilômetros quadrados considerado um dos locais de
maior biodiversidade do planeta. É um sistema
-o qual será instalado em todas as embarcações
com menos de 20 toneladas de peso bruto- cuja
maioria das que trafegam na reserva. O sistema
vai emitir um sinal de rádio, que será captado por
antenas em pontos estratégicos.
(E) Tratando-se de um sistema de vigilânda de barcos, o Parque Nacional de Galâpagos, no Equador, assinou um convênio com a ONG Sea Shepard e WWF para implementar tal sistema dos
barcos que navegam dentro da reserva marinha
do arquipélago. Possuindo 133 mil quilômetros
quadrados e considerado um dos locais de maior
biodiversidade do planeta. Será instalado em
todas as embarcações com menos de 20 toneladas de peso bruto, que constitui a maioria das

que trafegam na reserva. O sistema vai emitir um
sinal de rádio, que antenas em pontos estratégicos vão captar.

Alternativa "b": correta - Questão longa, mas
fácil. Ao ler as alternativas, elimine as que não possuem coerência e clareza, ou seja, as que não possuem sentido. Caso possuam, verifique se há erros
gramaticais. Vejamos alguns erros gramaticais:
Alternativa "a" - Errada. Os pronomes relativos que e onde estão mal empregados. O primeiro,
está erroneamente retomando planeta e o segundo
retoma peso bruto e não indica lugar: incorreto. Além
dos erros gramaticais citados, as ideias estão confusas.
Alternativa "c" - Errada. A vírgula que antecede o pronome relativo que está incorreta porque
se trata de uma oração adjetiva restritiva e não explicativa (além da desnecessária repetição do que).
Mais o absurdo CUJA A: não existem as formas cujo
o, cuja a e o cujo. Apenas a cujo (a), pois se trata de
uma preposição e não de um artigo. O artigo também não acompanha o pronome relativo QUEM,
assim fica evidente que nunca haverá acento indicativo de crase antes de QUEM e CUJO.
Alternativa "d"- Errada. É um sistema- o qual
será instalado equivale a é um sistema que será instalado em todas as embarcações. Segundo erro: o sistema vai emitir um sinal de rádio que será captado por
antenas em pontos estratêgicos, a oração sublínhada

é restritiva, por isso não pode vir seguida de vírgula.
Não é qualquer sinal de rádio que será captado.
Alternativa "e"- Errada. Além da má estruturação sintática (sem clareza no final), ocorre o mesmo
erro do emprego da vírgula na oração mencionada
no item anterior.

O texto refere-se às qÚestões posteriores {oito).

Pessimismo e otimismo

Achar que um pessimista pode ser um tipo interessante é coisa de otimistas~ e eu assino embaixo. Confesso, aliás, que tenho uma sê ria inclinação parao pessimismo, mas entendo que ela se deve, justamente, à
porção de otimismo que tambêm está em mim. Não,
leitor, não alimento o prazer de formular paradoxos
gratuitos; deixe-me fundamentar este.
Os otimistas costumam achar muita graça no
mundo, seja porque já a encontraram, seja porque
estào certos de que ainda a encontrarão. Mas às vezes
esse otimismo é tão grande que passa a ser demasiado
exigente, e só se contentará com o êxtase da suprema

f\evis:~ço

felicidade. Como esta é rarissima, e quando chega costuma ser passageira, o otimista passa a temperar sua
expectativa com um pouco de pessimismo só para
engrandecer ainda mais o êxtase almejado. Complicado? Mas quem disse que somos simples?
Outro dia recortei da Internet este fragmento de
~';!~1%'e;ue vai um pouco na direção das minhas

'.

Penso que a maioria das pessoas tende a associar pessimismo a inatividade e paralisia, e otimismo
a entusiasmo e iniciativa. Via de regra, é precisamente
o oposto que é verdadeiro: em seu deslumbramento,
os otimistas, que diante de tudo se ofuscam, a nada
se apegam. Por outro lado, em sua lucidez, aos pessimistas é dado enxergar na escuridão a imagem do que
lhes seria essencial, e sentem-se como ninguém compelidos a agarrar-se a ela.

t isso. O pessimista não é inimigo das idealizações,
muito pelo contrário. Ealguém já disse: Sou pessimista
de cabeça e otimista de coração. A frase é esperta, pois
leva a admitir um convívio ameno entre as inclinações
para a mais rigorosa lucidez e para a mais generosa
sensibilidade. Mas é também verdadeira: qualquer um
de nós pode admiti-/o durante a simples operação de
folhear um jornal. O homem-bomba resolveu sacrificar-se na companhia de quinze adversários políticos?
A humanidade não tem jeito. O pequeno e sofrido país
asiático teve sua independência reconhecida e amparada pela ONU? Nem tudo está perdido. No noticiário da TV, e ao vivo: o marido enciumado sequestrou
a própria mulher e ameaça matá~la diante das câmeras? O mundo É mesmo um horror... Horas depois,
ainda ao vivo, o homem depõe a arma e entrega-se à
polícia, aos prantos? Esta vida É comovente..
Pensando agora em nosso país: haverá algum outro
que tantas razões dê a seus cidadãos para serem otimistas e pessimistas a um tempo? Parece já fazer parte da
nossa cultura esse amálgama de expectativas contrárias:
ora uo Brasil não tem jeito mesmo; ora este é o melhor
país do mundo': Diante dos extremos, as pessoas sensatas recomendam o equilíbrio que nega as polaridades,
pois ua verdade está no meio~ Pois eu prefiro manter a
opinião de que a verdade dos otimistas é, no fundo, uma
aliada da verdade dos pessimistas. A prova de que não
somos uma coisa só está em cada dia que amanhece: o
leitor acordou hoje pessimista ou otimista? Seja qual for
a resposta, só posso lhe dizer:- Conserve-se assim, e até
amanhã. (Sérgio Ruiz Taborda)
H

-
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{C) seu deslumbramento I sua lucidez.
{0) convívio ameno I generosa sensibilidade.
(E)

nos~a culturo I amálgama de expectativas contrárias.

Alternativa "c": correta - Oeslumbr'amento é,
no sentido figurado, alucinação, portanto o oposto
de lucidez.
Alternativa "a" - Raro não é o oposto de passageiro.
Alternativa "b"- Não possui relação oposta.
Alternativa "d"- Não possui relação oposta.
Alternativa "e"- Não possui relação oposta.
320. {Analista Judiciário - Área Judiciária TRF sa região/2008- FCC} Considerando-se o contexto, traduz-se com equivalência o sentido de uma
expressão do texto em:

{A) eu assino embaixo= retifico o que est~ acima.
{B) temperar sua expectativa= apurar sua confiança.
{C) inimigo das idealizações = infenso ao pragmatismo.
(O) amálgama de expectativas contrárias = eliminação das contradições.
(E) nega as polaridades= recusa os extremos.

Alternativa "e": correta- Nega= exclui; polaridade= qualidade do que oscila entre polos opostos,
ou seja, extremos.
Alternativa "a"- Assinar e retificar não pertencem ao mesmo campo semântico.
Alternativa "b" - Expectativa e confiança não
se relacionam semanticamente.
Alternativa "c" - lnfenso: irritado, furioso;
pragmatismo: comportamento ou atitude, de pessoa ou grupo, que sempre busca resultados práticos, materiais, concretos.
Alternativa "d" - Amálgama: no sentido figurado, significa mistura de coisas ou pessoas de natureza diferente, formando um todo.

319. (Analista Judiciário- Área Judiciária- TRF 5"
região/ 2008 - FCC) Considerando-se o contexto,
encontram-se numa relação opositi•Ja os seguintes
elementos do texto:

321. (Analista Judiciário- Área Judiciária- TRF 5"
região/2008- FCC) O elemento sublinhado em

{A) esta é raríssima I costuma ser passageira.

(B) {... ) compelidos a agarrar-se a ela refere-se ao
antecedente escuridão. (4° parágrafo)

{B) demasiado exigente I rigorosa lucidez.

{A) (... )otimistas e pessimistas a um tempo exclui a
possibilidade de ambivalência. {6° parágrafo)

Coesão e Coerência- Reescritura de frases

(C) ( ..) otimismo que também está em mim exclui o
antecedente pessimismo. (1° parágrafo}
(D) (... )deixe-me fundamentar este refere-se ao antecedente prazer. (1 o parágrafo}
(E) Mas é também verdadeira( ... ) refere-se ao antecedente frase. (5° parágrafo)
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323. (Analista Judiciário - Área Judiciária TRF 5" região/2008- FCC) O pessimista não é inimigo das idealizações, pois tem apego pelo que lhe
parece essencial. A frase acima permanecerá correta caso se substituam os elementos sublinhados,
respectivamente, por:

(A) adverso nas- atração no que
Alternativa "e": correta - Basta reler: A frase é
esperta, pois leva a admitir um convívio ameno entre
as inclinações para a mais rigorosa lucidez e para a
mais generosa sensibilidade. Mas é também verdadeira: qualquer um de nós pode admiti-lo durante a
simples operação de folhear um jornal.

(B) imune com as- afinidade do que
(C) contendor às- proximidade com o que
(O) hostil às- afeição ao que
(E)

Alternativa "a"- Não exclui, adiciona.

contrário das- inclinação do que

Alternativa "d": correta.

Alternativa "b"- Refere-se à imagem.

O Nota da autora: Questão de coesão e regên-

Alternativa "c"- Se está também não exclul.

c ia.

Alternativa "d"- Paradoxo.

A alternativa correta: Inimigo de = hostil às;
apego pelo que= afeição ao que.

322. {Analista Judiciário - Área Judiciária TRF 5" região/2008- FCC) Do mesmo modo como
a expressão prazer de formular paradoxos equivale,
no contexto, a prazer da formulação de paradoxos,
assim também equivalerá a
(A) tenho uma séria inclinação para

Alternativa "a"- adverso às; atração por.
Alternativa "b" - imune às; afinidade com o
que.
Alternativa "c"- Altero os sentidos.

o pessimismo a

Alternativa "e"- contrário às.

expressão incUna-me seriamente o pessimismo.
(B) costumam achar muita graça no mundo a expres-

são costumam engraçar muito o mundo.
{C) só para engrandecer ainda mais o êxtase a expressão só para um engrandecimento ainda maior
doêxtqse.
(D) sentem-secamo ninguém compelidos a agarrar-se

a expressão sentem-se como que compulsivos
em agarrar-se.
{E) leva a admitir um convfvio ameno a expressão é

levado a admitir haver ameno convívio.

Alternativa "c": correta - Se o verbo formu~
lar equivale ao substantivo formulação, o verbo
engrandecer equivale ao substantivo engrandecimento.
Alternativa "a" - O substantivo transforma-se
em verbo. Foi pedido o contrário. Mais: erro na preposição.
Alternativa "b" - Não há substantivo na
segunda frase.
Alternativa "d"- Compelidos e compulsivos=
dois adjetivos.
Alternativa "e"- Pouco alterou e não há troca
de verbo por substantivo.

324. (Analista Judiciário - Area Judiciária TRF sa região/2008- FCCJ Está inteiramente clara e
correta a redação da seguinte frase:

(A) O Brasil é um país que sucita posições extremadas; ele inclui tanto a admiração como a depreciação, entre os brasileiros.
(B) Ora parece que a humanidade não tem jeito, e
vice-versa; nesses dilemas entre otimismo e o
pessimismo vivemos todos.
(C) Muitos homens se valem da crença religiosa para
se auto-sacrificarem em protesto político, em
cujo também morrem vários inocentes.
{0)

Não obstante o pessimismo, os otimistas também podem ter momentos em que se manifestam em meio à uma grande insatisfação.

(E) Com a irônica frase final, o autor do texto sugere

que o pessimismo e o otimismo podem ser considerados simples variações do nosso humor.

Alternativa ''e": correta- Frase correta, não há
erro.
Alternativa "a"- O Brasil é um país que suscita
posições extremadas: inclui tanto a admiração como
a depredação, entre os brasileiros.
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Alternativa "b" - Sem clareza e pontuação
errada.

(8) Os otimistas, em seu deslumbramento, a nada se
apegam, para que diante de tudo se ofusquem.

Alternativa "c" - Morrem vários inocentes no

(C) Diante de tudo se ofuscam os otimistas, em seu
deslumbramento, e a nada se apegam.

protesto =em que.

Alternativa "d" - Não se usa crase antes de
artigo indefinido"" a uma grande insatisfação.

(O) Mesmo quando se ofuscam diante de tudo, em
seu deslumbramento, os otimistas a nada se apegam.

325. (Analista Judiciário - Área Judiciária TRF 5" região/ 2008- FCC) No fragmento do blog
citado no texto, as expressões via de regra e por outro

(E) Em seu deslumbramento, diante de tudo se ofuscam os otimistas quando a nada se apegam.

lado estão empregadas, respectivamente, com o
sentido de
{A) rigorosamente- ainda assim

Alternativa "c": correta- Articulações corretas,
apenas alterou a ordem.

(B) habitualmente- por sua vez

Erros:

(C) invariavelmente -tanto assim que

Alternativa "a"- Conquanto.
Alternativa "b"- Para que.
Alternativa "d"- Mesmo quando.

{O) indiscutivelmente- de outro modo
(E) esporadicamente- haja vista que

Alternativa "e"- Quando.
Alternativa "b": correta.
O Nota da autora: É preciso voltar ao texto para
se certificar do exato significado.
Penso que a maioria das pessoas tende a associar
pessimismo a inatividade e paralisia, e otimismo
a entusiasmo e iniciativa. Via de regra, é precisamente o oposto que é verdadeiro: em seu deslumbramento, os otimistas, que diante de tudo se
ofuscam, a nada se apegam.= habitualmente.
Via de regra, é precisamente o oposto que é verdadeiro: em seu deslumbramento, os otimistas, que
diante de tudo se ofuscam, a nada se apegam. Por
outro lado, em sua lucidez, aos pessimistas é dado
enxergar na escuridão a imagem do que lhes seria
essencial, e sentem-se como ninguém compelidos a agarrar-se a ela.= por sua vez.

Alternativa "a" - Rigorosamente: com severidade, com rigor.

Alternativa "c" - Invariavelmente: inalteravelmente.

Alternativa "d" -Indiscutivelmente: que não se
pode discutir.

Alternativa "e" - Esporadicamente: ocorre

Atenção! O texto refere-se à questão.
A história dos países atrasados nos séculos XIX e
XX é a história da tentativa de alcançar o mundo mais
avançado por meio de sua imitação. Os japoneses do
século XIX tomavam a Europa como modelo; os europeus ocidentais, depois da Segunda Guerra Mundial,
imitavam a economia norte -americana. A experiência da Europa Central e Oriental no século XX é, genericamente falando, a de tentar atualizar-se mediante a
sucessiva adoção e fracasso de vórios modelos. Depois
de 1918, quando a maioria dos países sucessores constituía-se de países novos, o modelo foi o da democracia e do liberalismo econômico do Ocidente. O presidente Wilson - a estação principal de Praga estó
batizada novamente com o seu nome?- era o santo
padroeiro da região, menos para os bo/cheviques, que
seguiam seu próprio caminho. (Na verdade, também
eles tinham modelos estrangeiros: Rathenau e Henry
Ford.) Isso não funcionou. Nos anos 20 e 30, o modelo
entrou em colapso, em termos políticos e econômicos.
A Grande Depressão acabou destruindo a democracia
multinacional até mesmo na Tchecoslovóquia. (Eric
Hobsbawm, "Dentro e fora da história: In Sobre história. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 15)

pouco, não é frequente.

327. {FCC - Analista Processual - MPU/ 2007)
326. (Analista Judiciário - Área Judiciária TRF sa região/2008- FCC) "(...)em seu deslumbramento, os otimistas, que diante de tudo se ofuscam, a
nada se apegam". Mantêm-se as articulações lógicas
da frase acima nesta outra redação:
(A) A nada se apegam, em seu deslumbramento, os
otimistas, conquanto se ofuscam com tudo.

(Na verdade, também eles tinham modelos estrangeiros: Rathenau e Henry Ford.) Isso não funcionou.
Nos anos 20 e 30, o modelo entrou em colapso, em
termos políticos e econõmicos. A Grande Depressão
acabou destruindo a democracia multinacional até
mesmo na Tchecoslováquia.
Observado o fragmento acíma, é correto afirmar:

Coesão e Coerência- Reescritura de frases

!

997

(A) A palavra também foi empregada para dar ênfase

à ideia apresentada, expressando o mesmo sentido que se nota em #Essa história também já é
demais!".

Alternativa "b": correta- Houve intercalações
separadas por vírgulas.

{B) O vocábulo colapso estaria corretamente sepa-

Alternativa "a''- Pessoas devem se precaver de
algo = de que.

rado em sílabas assim: "co -la-pso".
(C) A expressão atéme_c mo assinala que, no processo
1
de defesa da ideia, lo elemento citado constitui-

-se como o argumento mais forte.
(D) A expressão acabou destruindo exprime a mesma

ideia que a forma verbal "destruíra".
(E) A expressão entrou em colapso foi empregada
para exprimir que a perda da eficiência ocorria
paulatinamente.

Alternativa "c": correta - Até mesmo: inclusive.
Alternativa "a"- Também, no texto, equivale
a do mesmo modo, igualmente.
Alternativa "b" - Opa. Duas consoantes e
duas vogais? Deixemos uma consoante com uma
vogal em cada sílaba: co-lap-so.
Alternativa "d"- Acabou destruindo equivale
a destruiu"" pretérito perfeito do indicativo (ação
concluída).
Alternativa "e" - Não ocorreu paulatinamente, pois indica ação inteira, única.
328. (FCC- Analista Processual - MPU/ 2007) A
redação que está clara e totalmente correta é:

(A) Devido aos novos rumos dos negócios que as
pessoas devem se precaver, pois a mudança
na Economia é entendida, cada vez menos, por
um número pequeno de pessoas.
(B) Sendo, ou não, influenciados pelo grande

público, os rapazes representavam entusiasmadamente o texto que lhes possibilitava a
manifestação completa do talento.
(C) Embora a doença seja erradicada facilmente,

no ano anterior, registraram-se nesta semana
alguns casos de recaída, do qual muitos deles,
foram atendidos prontamente.
(O) São visões diferente ao que Machado manifestou em seus romances, indo, mesmo, na direção contrária das suas obras.
{E) O desastre foi violento e as vítimas foram
socorrida~ ao hospital mais próximo, onde,
perante os quadros, foram tomadas as medidas
emergenciais mais adequadas.

Alternativa "c"- Vários erros: Embora a doença
tenha sido erradicada facilmente no ano anterior,
registraram-se nesta semana alguns casos de recaída, os quais, muitos deles, foram atendidos pron·
ta mente.
Alternativa "d"- São visões diferentes das que
{ou do que) Machado manifestou em seus romances.
Alternativa "e" - vítimas foram socorridas no
hospital= lugar.

O texto refere-se às questões seguintes {cinco).

Os princípios éticos são normas de comportamento social, e não simples ideais de vida, ou premissas doutrinárias. Como normas de comportamento
humano, os princfpios éticos distinguem-se nítida·
mente não só das regras do raciocínio matemático,
mos também das leis naturais ou biológicas. Ao contrário do que sustentaram grandes pensadores:cõinõ
Hobbes, Leibniz e Espinosa; a vida ética não pode ser
interpretada segundo o método geométrico (ordine
geometrico demonstrata). As normas éticas tampouco podem ser reduzidas a enunciados dentíficos,
fundados na observaçdo e na experimentação, como
se se tratasse de leis zoológicas. Durante boa parte do
século XIX, alguns pensadores, impressionados pelo
êXtrãõrdinório progresso alcançado no campo das
ciências exatas, com a produção de certeza e previ·
sibilidade no conhecimento dos dados da natureza,
sucumbiram à tentação de explicar a vida humana
segundo parâmetros deterministas.
Ora, por mais que se queira eliminar a liberdade
do mundo humano, ela teima em aparecer, desa·
fiando constantemente as previsões "cientificas:
Somos o único ser que- combina, em sua vida social,
a necessidade física e biológica com os deveres éti·
cos, a sujeição aos fatos naturais com a autonomia
de ação. Como é passível de comprovação, em toda
sociedade o ideório e as estruturas de poder desenvolvem -se dentro dos limites postos por determinados
fatores básicos, como o património genético, o meio
geográfico ou o estado da técnica. Vencer tais limitações tem sido um desafio constante lançado à espécie
humana. Mas nem por isso devemos tomar esses fatores condicionantes da vida social como seus princípios
diretivos. (Adaptado de COMPARATO, Fábio Konder.
ttica:direito, moral e religião no mundo ma demo. São
Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 494-5) OBS.:
Hobbes (1588-1679), Leibniz (1646-1717), Espinosa
(1632- 1677)- filósofos ordíne geometrico demonstrata - em tradução livre, "demonstrado segundo a
ordem geométrica"

•
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329. (Analista Judiciário TRF 2" região/2007- FCC)

Área Judiciária -

Ecorreto afirmar:

(A) século XIX, de acordo com a norma padrão, deve

ser escrito por extenso por meio do numeral cardinal -"dezenove"-, assim como deve ocorrer
com "século VIII".

Língua Portugut"sa • Duda Nogueira

biológica está para os deveres éticos, assim como
a sujeição está para a açáo.
(E) O fragmento Somos o único ser que combina pode
ser substituído, sem prejuízo do sentido original,
por "Somos um ser que combina, por excelência".

'

{8) em Durante boa parte do século XIX, o adjetivo
exprime juízo de valor atribuído aos anos em

que ocorreram os fatos mais significativos para a
história do pensamento.
(C) o uso de tampouco denota que a sequência esta-

...
.• i

belecida na argumentação institui uma hierarquia, na qual os enunciados científicos são consi-

derados os mais desprestigiados.
(D) o segmento Ao contrário do que pode ser substi-

tuído, sem prejuízo do sentido original e da correção, por "Contrariamente ao que~.
(E) a correlação notada na segunda frase do texto é
estabelecida por meio das expressões não só e
mas também, e exprime ideia de alternância.

Alternativa "d": correta - Questão de semântica e regência: ao contrário de algo e contrariamente a algo.
Alternativa "a"- Não há necessidade de escrever por extenso.

Alternativa "b" -0 adjetivo boa apenas informa
que foi durante muito tempo.
Alternativa "c"- Tampouco significa nem, também não.
Alternativa "e" -Indica adição: isso+ isso.
330. {Analista Judiciário- Área Judiciária- TRF 2"
região/2007- FCC) Somos o único ser que combina,
em sua vida social, a necessidade física e biológica com
os deveres éticos, a sujeição aos fatos naturais com a
autonomia de ação.
Afirma-se com correção, considerada a frase
.;cima, em seu contexto:
(A) O emprego de Somos produz generalização, mas
relativa, pois o argumento produzido não chega
a abarcar a totalidade da condição humana.

Alternativa "c": correta- O homem retira-se ou
se des!oca da coerclbilidade imposta pelas leis naturais universais, em consonância às combinações que
só ele realiza, ou seja, ele é o único ser, diferente dos
demais, a romper com as leis universais da natureza.
Alternativa "a" - O argumento produzido
chega

a abarcar a totalidade da condição humana.

Alternativa "b" - Alteraria o sentido, pois há
pronome relativo. Mudaria a oração de restritiva para
explicativa (generaliza).

Alternativa "d"- Não explica.
Alternativa "e"- Não há relação entre somos o
único e somos um ser.
331. {Analista Judidário-ÁreaJudiciária- TRF 2a
região/ 2007- FCC)

Como é passível de comprovaçáo, em toda sociedade
o ideário e as estruturas de poder desenvolvem-se dentro
dos limites postos por determinados fatores básicos, como
o patrimônio genético, o meio geográfico ou o estado da
técnica.
Observada a frase acima, e sempre considerando
o contexto, é correto afirmar:
{A) Em Como é passível de comprovaçáo, a conjunção
introduz um dos termos de uma relação comparativa.
(B) O adjetivo passível está empregado em respeito
à norma padrão da Língua Portuguesa, assim
como o está em "Eram depoimentos realmente
passível de contestação".
(C) A expressão em toda sociedade pode ser substituída por "na sociedade como um todo".
(0) O emprego de determinados contribui para a
expressão da ideia de que o homem, por meio
de sua ação, pode relativizar exclusivamente as
forças exteriores que o cerceiam.

(B) No segmento Somos o único ser que combina,
uma vírgÚia colocada depois de ser manteria o
sentido original e a correção da frase.

(E) Em como o patrimônio genético, o termo destacado equivale a "a exemplo de".

(C) A frase, estruturada em torno dos verbos Somos
e combina, expressa o descolamento do ser em
relação à coercitividade do universo natural.

Alternativa "e": correta - Como está exemplificando a ideia anterior {fatores básicos): em toda

(D) Explica-se cabalmente o paralelismo estabelecido na frase deste modo: a necessidade física e

sociedade o ídeário e as estruturas de poder desenvolvem-se dentro dos limites postos por determinados
fatores básicos.

Coesão e Coenmda- Haescrítura de frases
Alternativa "a"- Não há comparação, mas sim
exemplificação.

(B) sucumbiram à tentação de explicar-

Alternativa "b"- Eram depoimentos realmente
passíveis de contestação.

(C) explicar a vida humana segundo parãmetras
deterministas- justificar o nascimento da espé~

Alternativa "c"- Altera o sentido.
Alternativa "d" - Determinados fatores básicos
equivale a alguns fatores básicos.

renderam-se
às evidências de que era errôneo explicar.

cie tomando como paradigma o fatalismo.
(O) passível de comprovação- suscetível de ter sua

validade atestada.
(E) tem sido um desafio constante lançado à espécie

332. {Analista Judiciário - Área Judiciária TRF 2 3 região/ 2007 - FCC) "Mas nem por isso
devemos tomar esses fatores condicionantes da vida
social como seus princípios diretivos". A alternativa
que apresenta, de maneira clara e correta, o modo
como a frase acima deve ser entendida, no seu con~
texto, é:
(A)

Entretanto isso não condiz, visto que não devemos considerar esses itens disciplinadores da
vida social em seus princípios constitutivos.

(B) Tratam-se, todavia, de fatores que, apesar de

serem considerados limitando, não devem ser
tidos como inibidores do desenvolvimento
social, em principio.
(C)

(D)

Contudo, isso não justifica que tais elementos
que influenciam a vida social sejam concebidos como predeterminantes dos rumos que ela
venha a tomar.
Mas é o caso de se deixar de lado que os fatores
sejam condicionantes da sociedade, pelo fato de
constituir princípios de direçáo.

(E) Porém, esses fatores não basta para que se deva
tomá-lo~ como ideias norteadoras da vida em
sociedade, sendo mesmo fatores que condicionam.

Alternativa "c": correta - Mas: conjunção
adversativa, assim como contudo e as ideias são
semelhantes.
Alternativa "a"- Altera a informação e não está
claro o período.
Alternativa "b"- Trata-se: verbo transitivo indireto+ se não admite plural; limitando: sem sentido.
Alternativa "d"- Altera a informação e não está
claro o período.

humana - surge intermitentemente como ch<l-

mamento à ação humana como espécie.

Alternativa "d": correta - passível "' suscetível;
comprovação =validade atestada.
Alternativa "a"- premissa: ideia ou fato inicial
de que se parte para formar um raciocínio.
Alternativa "b"- tentação de explicar não possui relação semântica com evid6encias de que era
errôneo explicar.
Alternativa "c"- Sem relação semântica.
Alternativa "e"- Alterou o sentido.

Texto para a questão seguinte.
Nos séculos XVIII e XIX e no começo do século XX
os extraordinários acontecimentos que anunciavam a
promessa de uma nova sociedade pareciam dividir nitidamente o mundo entre os defensores e os inimigos do
liberdade e do progresso sociaL permitindo aos revolucionários traduzir em programas políticos SU<J fé na
força emancipatória da aliança entre o intelectual edu·
cador e o proletário moderno. Contudo, seu diagnóstico
da realidade, embora não chegasse a abalar os alicerces
dessa fé, já atentava para as novas formas de manipulação e domínio emersos das próprias revo/uçôes demo·
eróticas, detectando um problema central para aqueles
que ainda hoje procuram vincular a utopia à lógica dos
fatos: até que ponto a busca inte/ectuai do verdadeíro e
a ação solidária podem se ampliar e ter efetividade em
um universo impregnado- edecodificado- pela cultura
do individualismo e da competição. (PIOZZI, Potrizia. Os
arquitetos da ordem anárquica: de Rousseau a Proudhon
e Bakunin. São Paula: Editora UNESP, 2006, p. 213.)

333. (Analista Judiciário - Área Judiciária TRF 2" região/ 2007 - FCC) A expressão do texto
que está corretamente entendida é:

334. (Analista Judiciário - Área Judiciária TRF 2" região/ 2007- FCC) Contudo, seu diagnóstico
da realidade, embora não chegasse a abalar os alicerces dessa fé, já atentava para as novas formas de mani·
pu/ação e domínio emersas das próprias revoluçõe$
democráticas ..

(A) premissas doutrinárias- verdades conclusivas de
um conjunto de conhecimentos ou crenças.

No fragmento acima, sempre considerado o contexto,

Alternativa "e"- Fatores não bastam.
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(A) Contudo tem o mesmo valor que a expressão
destacada em "Ele não veio, ainda assim foi-lhe
feita a homenagem programada".
{B) o emprego de próprias fortalece o seguinte

entendimento: não seria de se esperar que novas
formas de manipulação e domínio adviessem
das revoluções democráticas.
{C) se a frase embora não chegasse a abalar os alicerces dessa fé for substituída por "se, por acaso, não
abalasse os alicerces dessa fé", o sentido original
ficará mantido.
(O)

seu remete a proletário moderno, termo da oração imediatamente anterior.

(C) Visitam muitas comunidades as quais o passado
é padrão para o presente e, nelas, se qualquer
inovação contradizer os costumes instituídos há
gerações, será imediatamente elidida.
(D) A questão com que os estudiosos não souberam

lidar tem a ver com a impressão que causaram
nos habitantes da mata: a de que vinham para
instrui-los a como viver bem.
(E) A produção daquele grupo de nativos é 2 vezes
superior da que se realiza pelos que vêm de fora
e, se não advirem, por interferência dos mal-informados, restriç6es ao modo primitivo de tratar
as fibras, essa proporção pode aumentar.

{E) emersas, considerada em relação à palavra "imersas", pode servir de exemplo de palavra homônima homófona e homôgrafa.

Anulada pela banca- Vamos aos erros.
Alternativa "a"- Não sei por que (razão).

Alternativa "b": correta.
... Dica- Novas formas de manipulação e domínio emersas das próprias revoluções democráticas.
Caso seja necessário, volte ao texto.
Alternativa "a"- Contudo (coordenada) indica
adversidade, enquanto ainda assim (subordinada)
indica concessão.

Alternativa "b" - Vossa Excelência (Ministro);
vem ao encontro (concorda) - de encontro (oposição) .
... Dica retirada do Manual de Redação da
Presidência da República - www.planalto.gov.br/
ccivii_03/manual/manual.htm - Vossa Excelência,
para as seguintes autoridades:

do Poder Executivo - Presidente da República; Vice-Presidente da República; Ministros de
Estado; Governadores e Vice-governadores de
Estado e do Distrito Federal; Oficiais-Generais
das Forças Armadas; Embaixadores; Secretários-Executivos de Ministérios e demais ocupantes de
cargos de natureza especial; Secretários de Estado
dos Governos Estaduais; Prefeitos Municipais.

Alternativa "c"- Embora indica concessão e se,
condição. O sentido altera.

Alternativa "d"- Refere-se aos revolucionários,
atente-se ao pronome, também, possessivo anterior:
permitindo aos revolucionários traduzir em programas políticos sua fé na força emancipatôria da
aliança entre o intelectual educador e o proletário
moderno. Contudo, seu diagnôstico da realidade,
embora não chegasse a abalar os alicerces dessa fé,
já atentava para as novas formas de manipulação e
domínio emersas das prôprias revoluções democráticas.
Alternativa "e"- Palavras homônimas possuem
grafia ou som igual. Há paronímia: palavras parecidas.
335. (Analista Judiciário - Area Judiciária TRF 2" região/ 2007 - FCC) Considerada a norma
padrão da Língua Portuguesa, a frase que está totalmente correta é:

)-

do Poder Legislativo - Deputados Federais e
Senadores; Ministro do Tribunal de Contas da
União; Deputados Estaduais e Distritais; Conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais; Presidentes das Câmaras Legislativas Municipais.

)-

do Poder Judiciário - Ministros dos Tribunais
Superiores; Membros de Tribunais; Juízes; Auditores da Justiça Militar.

O vocativo a ser empregado em comunicações
dirigidas aos Chefes de Poder é Excelentíssimo Senhor,
seguido do cargo respectivo:
)-

(A) Não sei porque o uso dos porquês constitui
entraves, visto que a grande maioria das gramáticas normativas contém explicações detalhadas
sobre o assunto.
(B) Vemos que a percepção de Vossa Senhoria vem
de encontro à nossa, Senhor Ministro, e que também considera triste todas as situações relatadas, motivo por que reiteramos que pode contar
com nós todos para enfrentar o desafio.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Exce!entíssimo Senhor Presidente do Congresso
Nacional,
Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo
Tribunal Federal.

~

As demais autoridades serão tratadas com o
vocativo Senhor, seguido do cargo respectivo:

,_

Senhor Senador, Senhor Juiz, Senhor Ministro,
Senhor Governador.
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Alternativa "c" - O passado é padrão para o
presente nas comunidades= em que: contradisser.

digo-vos que buscarei na medida do possível corresponder à vossa confiança.

Alternativa "d"- Vieram.

Não é preciso definir esta instituição. Iniciada
por um moço, aceita e completada por moços, a Academia nasce com a alma nova e naturalmente ambiciosa. O vosso desejo é conservar, no meio da federação política, a unidade literária. Tal obra exige não só
a compreensão pública, mas ainda e principalmente
a vossa constância. A Academia Francesa, pela qual
esta se modelou, sobrevive aos acontecimentos de
toda a casta, às escolas literárias e às transformações civis. A vossa há de querer ter as mesmas feições de estabilidade e progresso. ~ o batismo de
suas cadeiras com os norr:es preclaros e saudosos
da ficção, da ffrica, da crítica e da eloquência nacionais é indício de que a tradição é o seu primeiro voto.
Cabe-vos fazer com que ele perdure. Passai a vossos
sucessores o pensamento e a vontade iniciais, para
que eles os transmitam também aos seus, e a vossa
obra seja contada entre as sólidas e brilhantes páginas da nossa vida brasileira. Está aberta a sessão.
(ASSIS, Machado. Discurso inaugural, na Academia
Brasileira, aos 20 dias do mês de julho de 1897. Obro
completa, vol. 11/, Rio de Janeiro: Nova Aguí/ar, 1997,

Alternativa "e" - Advierern - origina-se do
verbO vir (vierem).
336. (Analista Judiciário - E~ecução de Mandados- TRF 2" região/2007- F<CC) "Se não sou o mais
velho dos nossos colegas, estou entre os mais velhos".

A frase que está correta e que mantém o sentido da
original é:
(A)

Levanto da o hipótese de não ser eu o mais velho
dos nossos colegas, estaria, talvez, entre eles.

{6)

Não sendo porventura o mais velho dos nossos
colegas, certamente me incluo entre os mais
velhos.

(C) Considero-me eventualmente entre os mais
velhos dos nossos colegas, não sendo, quem
sabe, o mais velho.
(D) Sendo errôneo ser o mais velho entre os nos-

sos colegas, acaso seria considerado um dentre
todos.
{E) Dado que estou entre os mais velhos, possivelmente posso ser considerado o mais velho dos
nossos colegas.

Alternativa "b": correta - Se não sou o mais
velho dos nossos colegas = Não sendo porventura
o mais velho dos nossos colegas; estou entre os mais
velhos"" certamente me incluo entre os mais velhos.
Alternativa "a"- Talvez? Não, pois certamente
ele se inclui entre os mais velhos.
Alternativa "c" - Há certeza na frase mencionada no enunciado, o que não ocorre nesta alternativa.
Alternativa "d"- Errôneo? Não é errôneo.
Alternativa "e" - Possivelmente não, é certamente.

texto refere-se às questões posteriores {3).
Senhores:
Investindo-me no cargo de presidente, quisestes
começar a Academia Brasileira de Letras pela consagração da idade. Se não sou o mais velha dos nossos colegas, estou entre os mais velhos. t simbólico
da parte de uma instituição que conta viver, confiar
da idade funções que mais de um espírita eminente
exerceria melhor. Agora que vos agradeço a escaiha,

p.926)

337. (Analista Judiciário - Execução de Manda*
dos - TRF 2" região/ 2007 - FCC) As alternativas
apresentam variantes. da frase acima que, considerado o contexto, poderiam substituí-la. Em algumas.
a quebra da ordem sintática está justificada pelo
bom estilo adotado. A ÚNICA estruturação que,
fugindo às regras. gramaticais, não se justifica e, por
isso, está INCORRETA é:
(A) Esta instituição? Não é preciso que se a defina.
(8)

Esta instituição que ora inauguramos., não é preciso defini-la.

(C)

Se definições são necessárias, não a desta instituição.

(D) Se necessário for definir, não a esta instituição.
(E) Se defina qualquer coisa, não sendo essa instituição.

Resposta cor.reta: (Anulada).
Alternativa "a"- Correta. Fez-se uma interrogação e foi respondida.
Alternativa "b"- Correta.
Alternativa "c"- Correta: não é preciso definir.
Alternativa "d"- Correta.
Alternativa "e" -Correta, embora pareça o contrário. Por isso a questão foi anulada.

..
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338. (An<'!lista Judiciário - Execução de Mandados - TRF 2" região/ 2007 - FCC) Considerada a
ocorrência destacada, e sempre a norma padrão da
língua Portuguesa, é correto afirmar:

(A) a expressão há dequererexprimefuturidade promissiva com ideia de(desejar com intensidade".
(8)

•.,

o advérbio Já foi empregado com a acepção de
"nesse instante", como se nota em "Já consigo
vê-la ao longe".

(C) o pronome suas, em de suas cadeiras, refere-se
aos colegas do orador presentes na Academia .
(D) o adjetivo preclaros foi empregado como antô-

nimo de "insigne".
(E) a expressão é indício pode ser substituída,

com correção, por "é fator à sinalizar", sem que
nenhuma outra alteração seja necessária na
frase.

Alternativa "a": correta- Correta. VOltemos ao
texto: A ·vossa há de querer ter as mesmas feições de
estabilidade e progresso.
Alternativa "b"- Já =até, ou seja, indica indu-

são.

- não complementam o sentido de os
mentos.

aconteci~

Alternativa "e": correta- Completam o sentido
do verbo sobrevive.
Alternativa "a" - O vocativo pede pontuação,
não necessariamente a vírgula.
Alternativa "b" - Vossos refere-se a segunda
pessoa do plural {vós) e nossos, a primeira pessoa do
plural. Nada de informalidade.
.,._Dica- A concordância com pronome de tratamento deve ser com a terceira pessoa (você). Exemplo: Vossa Excelência fez o discurso multo bem e não
Vossa Excelência fizeste. Fique atento.
Alternativa "c"- Não é igual valor, são termos
adicionais.
Alternativa "d"- Equipara-se a algo: à qual esta
quer se equiparar. Além do erro de regência, há diferença no verbo (tempo).

Texto para as próximas questões (2):

Os sonhos dos adolescentes

Alternativa "c"- Refere-se às cadeiras da Academia e nada indica que sejam dos oradores presentes.
Alternativa "d"- Preclaros: ilustres.
Alternativa "e"- Indício: sintoma, indicação. O
erro está na crase antes do verbo.
339. {Analista Judiciário - Execução de Mandados - TRF 2" região/ 2007 - FCC) Consideradas a
ocorrência citada e a norma padrão da Língua Portuguesa, é correto afirmar:

(A) Os dois-pontos após o vocativo exemplificam
equívoco de quem transcreveu o discurso, pois
o desejável seria o uso da vírgula.
(8) O emprego concomitante de vossos e nossos
exemplifica, no estilo oratório, a licença que o
autor se concede para fazer uso do tom informal.
(C) Na frase Tal obra . . constãncia, usou-se a correlação entre não só e mas ainda para aproximar os
termos a que se atribuiu absoluta igualdade de
valor.
(D) A frase pela qual esta se modelou pode ser substituída, sem prejuízo do sentido e da correção
originais, por "a qual esta quer se equiparar".
(E) As expressões às escolas literárias e às transformáções civis- diferentemente de de toda a casta

Se tivesse que comparar os jovens de hoje com
os de dez ou vinte anos atrás, resumiria assim: eles
sonham pequeno. t curioso, pois, pelo exemplo de
pais, parentes e vizinhos, nossos jovens sabem que
sua origem não fecha seu destino: suo vida não tem
que acontecer necessariamente no lugar onde nasceram, sua profissão não tem que ser a continuação do
de seus pais. Pelo acesso a uma proliferação extraordinária de ficções e informações, eles conhecem uma
pluralidade inédita de vidas possíveis.
Apesar disso, em regra, os adolescentes e os pré-adolescentes de hoje têm devaneios sobre seu futuro
muito parecidos com a vida da gente: eles sonham
com um dia-a-dia que, para nós, adultos, não é sonho
algum, mas o resultado (mais ou menos resignado) de
compromissos e frustrações. Eles são "razoáveis": seu
sonho é um ajuste entre suas aspirações heroíco-ecológicas e as "necessidades" concretas (segurança do
emprego, plano de saúde e aposentadoria).
Alguém dirá: melhor lidar com adolescentes tranqui/os do que com rebeldes sem causa, não é? Pode ser,
mas, seja qual for a qualidade dos professores, a escola
desperta interesse quando carrega consigo uma promessa de futuro: estudem para ter uma vida mais próxima de seus sonhos. Ébom que a escola não responda
apenas à ''dura realidade" do mercado de trabalho, mas
também (talvez, sobretudo) aos devaneios de seus estudantes; sem isso, qual seria sua promessa? "Estude para
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se conformar'? Consequência: a escola é sempre desinteressante para quem póra de sonhar.

É também possível (sem contradizer a hipótese
anterior) que os adultos não saibam mais sonhar muito

É possível que, por sua própria presença maciça
em nossas telas, as ficções tenham perdido sua função
essencial e sejam contempladas não como um repertório arrebatador de vidas possíveis, mas como um
caleidoscópio para alegrar os olhos, um simples entretenimento. Os heróis percorrem o mundo matando
dragões, defendendo causas e encontrando amores
solares, mas eles não nos inspiram: eles nos divertem,
enquanto, comportadamente, aspiramos a um churrasco no domingo e a uma cerveja com os amigos.

além de seu nariz.

É também possfve/ (sem contradizer a hipótese
anterior) que os adultos não saibam mais sonhar muito
além de seu nariz. Ora, a capacidade de os adolescentes
inventarem seu futuro depende dos sonhos aos quais
nós renunciamos. Pode ser que, quando eles procuram,
nas entrelinhas de nossas falas, as aspirações das quais
desistimos, eles se deparem apenas com versões melhoradas da mesma vida acomodada que, mal ou bem,
conseguimos arrumar. Cada época tem os adolescentes
que merece. (Adaptado deContardo Cal/igaris. Folha de
S. Paulo, 11/01/07)

Eliminam-se, assim, as alternativas b, c, de e.
______
______
,,

'

341. (Analista Judiciário - Area Judiciária TRF Ja região/ 2007 - FCC) Certa impropriedade
que se verifica no uso da expressão nas entrelinhas
das nossas falas poderia ser evitada, sem prejuízo
para o sentido pretendido, caso o autor a tivesse
substituído por
(A) entre os parênteses das nossas conversas.
(B)

no que não se expHcita em nossas palavras.

(C)

nas assumidas reticências do nosso estilo.

(0)

na falta de ênfase de nossas declarações.

(E)

no que não se sublinha em nossos discursos.

Alternativa "b": correta - Entrelinhas, no sentido figurado, significa: sentido não explícito de um
texto mas que dele se pode depreender.
Alternativa "a"- Parênteses? Eliminada.

340. (Analista Judiciário - Ãrea Judiciária TRF 3a região/ 2007 - FCC) A expressão hipótese
anterior, que surge entre parênteses, faz referência à
seguinte passagem do texto:

Alternativa "c"- Reticências? Eliminada.
Alternativa "d"- Não há falta de ênfase.
Alternativa "e"- Sublinha? Eliminada.

{A) É possível que (... ) as ficções tenham perdido sua

função essenéial.
(B) Consequência: a escola é sempre desinteressante

para quem para de sonhar.
(C) Pode ser i:jue (... ) eles se deparem apenas com ver-

342. (Analista Judiciário - Area Judiciária t preciso corrigir a redação da seguinte frase:

TRF 3" regiãol2007- FCC)

(A) A imagem de uma metralhadora disparando lem-

bra ao autor de que o acionamento das modernas
câmeras guarda-lhes uma velocidade similar.

sões melhoradas da mesma vida(... )
(D) Ora, a capacidade de os adolescentes inventa-

rem seu futuro depende dos sonhos aos quais nós
renunciamos.
{E) (••• ) seja qual for a qualidade dos professores, a

escola desperta interesse quando carrega consigo
uma promessa de futuro(.. .).

Alternativa "a": correta - Basta voltar ao
parágrafo anterior: É possível que, por sua própria
presença maciça em nossas telas, as ficções tenham
perdido sua função essencial e sejam contempladas
não como um repertório arrebatador de vidas possfveis, mas como um caleidoscópio para alegrar os
olhos, um simples entretenimento. Os heróis percorrem o mundo matando dragões, defendendo causas
e encontrando amores solares, mas eles não nos
inspiram: eles nos divertem, enquanto, comportadamente, aspiramos a um churrasco no domingo e a
uma cerveja com os amigos.

(8)

Como sugere o autor do texto, o risco de banalização é muito alto no uso impulsivo e incensequente dos modernos engenhos eletrônicos.

(C) Posar para o fotógrafo era parte dos antigos
ritos familiares, assim como era hábito organizar
e conservar as fotos em álbuns de que todos se
orgulhavam.
(D) A sensação de que, em nossos dias, o tempo está

passando mais rapidamente decorre, em boa
parte, da velocidade com que vivemos e descartamos nossas experiências.
(E) O antigo processo de revelação das fotografias

tinha o seu quê de romantismo: era necessária
alguma espera, por vezes ansiosa, pelo resultado
obtido.

Alternativa "a": correta - Lembra alguém de
algo: lembra o autor de que o acionamento das
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modernas câmeras guarda-lhes uma velocidade
similar.

-

Alternativa "b"- Não indica causa e efeito por
não caber a pergunta por quê?

Observações sobre as alternativas corretas:

Alternativa "c"- Lugar.

Alternativa "b"- Vírgula separa oração confor-

Alternativa "e"- Tempo.

mativa na ordem inversa do período.

Alternativa "c"- Redação correta.

344. {Analista Judiciário - Execução de Mandados- TRF 4" região/2006 - FCC) t preciso corrigir,

Alternativa "d" -Intercalações com vírgulas.

em sua estrutura, a redação da seguinte frase:

Alternativa "e"- Os dois pontos explicam.

{A) Os pais do autor não eram moralistas, não recomendavam ao filho tão somente as chamadas
"leituras edificantes", nem menosprezavam os
romances policiais.

O texto a seguir refere-se à próxima questão.
Imagens banalizadas

A tecnologia proporciona verdadeiros milagres,
mas também produz alguma banalização. Nunca se
tirou tanta fotografia instantânea como hoje:em todo
lugar há gente promovendo apermanência de um instante, que imediatamente se ilumina na tela minúscula de uma câmera digital ou de um telefone celular. Impossível não lembrar as fotos antigas, quando o
fotógrafo, investido de alguma solenidade, pedia aos
fotografados que se preparassem, que posassem, e de
repente acionava o botão, e triunfava:- Pronto! E era
esperar algum tempo para que a foto fosse revelada
e encaminhada ao álbum da famflia. Na pressa de
hoje, os "cliques" das maquininhas eletrônicas disparam como metralhadoras, as pessoas mal têm tempo
para ver as fotos e fogo, enfadadas, apagam-nas.
As eventualmente selecíonadas costumam ir parar
nos arquivos de um computador. Mais cedo ou mais
tarde, serão igualmente apagados. De fato, o tempo
está passando cada vez mais rápido. (Ruiz de Souza
Oviedo, inédito)
343. {Analista Judiciário - Area Judiciária TRF 3" região/ 2007 - FCC) No contexto, os segmentos associam-se numa relação de causa e efeito
- nesta ordem- em:
(A) verdadeiros milagres I alguma banalização.
(B) investido de alguma solenidade I de repente
acionava o botão.
{C) ir parar nos arquivos I eventualmente selecionadas.
(D) acionava o botão I triunfava.
(E) mais cedo ou mais tarde I apagados.

Alternativa "d": correta - Triunfava por quê?
Porque acionava o botão. A oração a que se faz a pergunta por quê? é a consequênda, ou seja, o efeito.
Alternativa "a"- Adição.

{B)

t visível, no texto, o reconhecimento que manifesta o autor pela educação que recebeu de seus
pais, com quem aprendeu a respeitar e a valorizar as formas da ficção.

(C) Assim como os documentários e ensaios etnagráficos, que tanto podem ampliar nossos horizontes, a ficção acrescenta-lhes, 'ainda, uma
mágica suplementar.
{0) Não foi por conservadorismo, mas por valorização real dos hábitos de seus pais, que o autor
absorveu e transmitiu a seus filhos o respeito
pelas ficções.
(E) No último parágrafo do texto, o autor nos faz
pensar sobre a diferença substancial que existe
entre o que se apresenta como normas morais e
o que deve ser um pensamento moral.

Alternativa "c": correta.
O Nota da autora: Questão de coesão e pontuação.
Se há a expressão assim como, há comparação.
O período está sem clareza. Deveria ser: Assim
como os documentários e ensaios etnográficos,
que tanto podem ampliar nossos horizontes,
a ficção também lhes acrescenta uma mágica
suplementar. Os erros estão no advérbio ainda
e na colocação do pronome, pois o advérbio de
inclusão atrai o obliquo.

Alternativa "a" - A primeira vírgula adiciona,
basta encaixar a conjunção e.
Alternativa "b" - Intercalação do adjunto
adverbial de lugar {com vírgulas); vírgula separa oração adjetiva explicativa.
Alternativa "d" - Intercalação da oração
adversativa.

Alternativa "e" - A vírgula indica inversão do
adjunto adverbial de lugar.
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O texto a seguir refere·se à próxima questão.

(B)

Para que servem as ficções?

eram tratados com a mesma deferência"" eram
considerados como formas indistintas de expressão.

Cresci numa família em que ler romances e assistira filmes, ou seja, mergulhar em ficções, não era considerado uma perda de tempo. Podia atrasar os deveres ou sacrificar o sono para acabar um capítulo, e não
era preciso me trancar no banheiro n,1m ler à luz de
uma lanterna. Meus pais, eventualmen~e, pediam que
organizasse melhor meu horário, mas deixavam claro
que meu interesse pelas ficções era uma parte crucial
(e aprovada) da minha "formação: Eles sequer exigiam que as ditas ficções fossem edificantes ou tivessem um valor cultural estabelecido. Um policial e um
Dostoiévski eram tratados com a mesma deferência. Quando foi a minha vez de ser pai, agi da mesma
forma. Por quê?

(C) a ficção opera uma mágica suplementar= a fie·
ção se investe de uma magia excessiva.

Existe a ídeia (comum) segundo a qual a ficção
é uma "escola de vida": ela nos apresenta a diversidade do mundo e constitui um repertório do possível. Alguém dirá: o mesmo não aconteceria com uma
série de bons documentários ou ensaios etnográficos? Certo, documentários e ensaios ampliam nossos
horizontes. Mas a ficção opera uma mágica suple·
mentar.

Alternativa "a" - Edificante: que leva ao aper·
feiçoamento moral, à virtude. Não possui relação
semântica com ficciona!.

Tome, por exemplo, "O Caçador de Pipas'; de Khaled Hosseini. A leitura nos faz conhecer a particularidade do Afeganistão, mos o que torna o romance irresistível é a história singular de Amir, o protagonista.
Amir, afastado de nós pela particularidade de seu
grupo, revela-se igual a nós pelo singularidade de sua
experiência. A vida dos afegãos pode ser objeto de um
documentário, que, sem dúvida, será instrutivo. Mas a
história fictício ''daquele" afegão o tomo meu semelhante e meu irmão.
Esta é a mágica da ficção: no meio das diferenças particulares entre grupos, ela invento experiências
singulares que revelam a humanidade que é comum
a todos, protagonistas e leitores. A ficção de uma vida
diferente da minha me ajuda a descobrir o que há de
humano em mim.
Enfim, se perpetuei e transmiti o respeito de meus
pais pelos ficções é porque elas me parecem ser a
maior e melhor fonte não de nossas normas morais,
mas de nosso pensamento moral. (Contardo Co/ligaris, Folha de S. Paulo, 18/01/2007)

345. (Analista Judiciário - Execução de Mandados- TRF 4 3 região/2006- FCC) Considerando-se o
contexto, traduz-se corretamente o sentido de uma
frase ou expressão do texto em:
(A) sequer exigiam qur:> as ditas ficções fossem
edificantes =nem ao menos impunham que as
supostas atividades tivessem algum valor fie·
cional.

{D)

não de nossas normas morais, mas de nosso pen·
sarnento moral= não da moralidade pragmática,
mas da moralidade reflexiva.

(E) afastado de nós pela particularidade de seu

grupo = que nos impede de reconhecer sua
excentricidade étnica.

Alternativa "d": correta - nossas normas
morais = moralidade pragmática; nosso pensa·
menta moral o:o moralidade reflexiva.

Alternativa "b"- Deferência: atenção, cuidado.
Alternativa "c" - Mágica suplementar e magia
excessiva não se relacionam semanticamente.
Alternativa "e"- ldeias distintas.

O texto a seguir refere-se à próxima questão.
Orgulho ferido
Um editorial da respeitada revista britânica

The Lancer sobre o futuro de Cuba acendeu uma

polêmica com pesquisadores /atin~anos.
O texto do revista sugeriu que o país pode mergulhar num caos após a morte do ditador Fi de/ Castro,
que sofre de cdncer, tal como ocorreu nos países do
Leste Europeu após a queda de seus regimes comunistas. E conclamou os Estados Unidos a preparar
ajuda humanitória para os cubanos. De quebra, a
publicação insinua que hó dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde cubano fazer frente a
esse quadro.
"O editorial é um desrespeito à soberania de
Cuba~ diz Maurício Torres Tovar, coordenador-ge-

ra/ da A/ames (Associação Latino-americano de
Medicina Social). "A atenção do Estado cubano
para com o saiíde de sua população é um exemplo
para todos. Cuba tem uma notóve/ vocação solidória, ajudando, com remédios e serviços de profissionais, diversos países atingidos por catástrofes:
afirmou. Sergio Pastrana, da Academia de Ciências
de Cuba, também protestou: "Temos condição de
decidir se precisamos de ajuda e direito de escolher
a quem pedi-la." (Revista Pesquisa Fapesp. Outubro 2006, n. 128)

-·
•
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346. (Analista Judiciário - Execução de Mandados- TRF P região/ 2006- FCC) Quatro açóes são
atribuídas, no primeiro parágrafo do texto, ao editorial da revista britânica The lancer: acender, sugerir,
conclamar e insinuar. Considerando-se o contexto,
não haveria prejuízo para o sentido se tivessem sido
empregados, respectivamente,
\
(A)

•·

ensejar~

aventar- convocar- sugerir

(B) instigar- propor- reiterar- infiltrar
(C) dirimir- conceder- atribuir- insuflar
(0) solapar- retificar- conceder- induzir
(E) conduzir- insinuar- proclamar- confessar

l
l

Alternativa "a": correta - ensejar: motivar,
possibilitar; aventar: apresentar (ideia, hipótese, possibilidade etc.). sugerir; conclamar: convocar, incitar,
chamar; insinuar: sugerir de modo indireto e sutil; da r a
entender. (Fonte: Dicionário Eletrônico Aulete).
As alternativas b, c, de e possuem vocábulos que
náo pertencem ao mesmo campo semântico.

\

I

347. {Analista Judiciário - Execução de Mandados- TRF 1a região/2006- FCC) Está clara e correta
a redaçáo da seguinte frase:
(A) Ficou tão evidente n'o texto o quanto Cuba é solidária que tem para isso uma notável vocação.
(B) Onde a vocaçáo de Cuba é realmente notável
está no fator de sua incontestável solidariedade.
(C) Amplamente vocacíonada para tanto, Cuba também já demonstrou, ainda assim, o quanto é soli-

dária.
(O) Cuba já demonstrou, sobejamente, o quanto é
vocacionada para o exercício da solidariedade.
(E) Nunca faltou à solidariedade de Cuba a vocaçáo
para se mostrar respectivamente notável nisso.

Alternativa "d": correta - Intercalação: Cuba
já demonstrou, sobejamente, o quanto é vocado-

nada para o exercício da solidariedade.
Alternativa "a" -Incoerente.
Alternativa "b"- Incoerente.
Alternativa "c"- Incoerente.
Alternativa "e" -Incoerente.

2.2.CESPE
Trecho para a questão.

No Brasil, pode-se considerar marco da história da
assistência jurídica, ou justiça gratuita, a própria colonização do pafs, ainda no século XVI. O surgimento de
lides provenientes das inúmeras formas de relaçJo jurídica então existentes- e o chamamento da jurisdição
para resolver essas contendas- já dava início o situações em que constantemente as partes se viam impossibilitadas de arcar com os possíveis custos judiciais
das demandas. A partir de então, a chamado assistência judiciária praticamente evoluiu junto com o direito
pátrio. Sua importância atravessou os séculos, e ela
passou a ser garantida nos cartas constitucionais. (.. .)
Uma história para a gratuidade jurídica no Brasil. Internet: (com adaptações).
348. (CESPE- DPU/2016) Sem prejuízo do sentido e
da correção gramatical do trecho, o primeiro período
poderia ser reescrito da seguinte forma: A própria
colonização do Brasil, ainda no século XVI, pode ser
considerada marco da história da assistência jurídica,
ou justiça gratuita, no país.
( ) certo

( ) errado

Certo - As ideias devem ser mantidas. Vamos
conferir:
- pode-se considerar marco da história da assistência jurídica, ou justiça gratuita "" pode ser considerada marco da história da assistência jurídica, ou
justiça gratuita.
- No Brasil, a própria colonização do país, ainda
no século XVI "" A própria colonizaçáo do Brasil,
ainda no século XVI.
Note que a ordem foi alterada, mas as informações são as mesmas e náo há erro gramaticaL

Trecho para a questão.

No Brasil, pode-se considerar marco da história da
assistência jurídica, ou justiça gratuita, a própria cofonizaçâo do país, ainda no século XVI. O surgimento
de lides provenientes das inúmeros formas de relação
jurídica então existentes- e o chamamento da jurisdição para resolver essas contendas ~já dava início
o situações em que constantemente as partes se
viam impossibilitadas de arcar com os possíveis
custos judiciais das demandas. A partir de então, a
chamada assistência judiciário praticamente evoluiu
junto com o direito pátrio. Sua importância atravessou os séculos, e elo passou a ser garantida nas cartas
constitucionais. (... )
Uma história para a gratuidade jurídica no Brasil.
Internet: (com adaptações).
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349. (CESPE ~ DPU/2016) Em "as partes se viam
impossibilitadas de arcar com os possíveis custos
judiciais das demandas", a partícula "se" foi empregada no sentido de umas às outras.

{ ) certo ( ) errado

Errado - As partes viam a si mesmas, a si próprias. Não há relação entre umas e outras. Caso surja
dúvida, volte ao trecho.

Texto para a questão.

No início da cofomzação portuguesa no Brasil,
a defesa das pessoas pobres perante os tribunais era
considerada uma obra de caridade, com fortes traços
religiosos.

l
i
I

Anteriormente à primeira Constituição pátria,
a de 1824, vigoraram as Ordenações Afonsinas, as
Monuelinas e as Filipinas. Destas, somente as Ordenações Filipinas, sancionadas em 1595 e que construíram a base do direito português até o século
XIX, com vigência de 1603 até o Código Civil brasi·
feira de 1916, trazem, em seu texto, algo que remete

ao entendimento de concessão de justiça gratuita,
prevendo que, se o agravante fosse tão pobre que
jurasse nõo ter bens móveis, nem bens de raiz, nem
como pagar o agravo e se rezasse, na audiência,
uma vez, a oração do Pai-Nosso pela alma do rei de
Portugal, seria considerado quitado o pagamento
das custas de então.
Airida com relação ao aspecto da gratuidade, em
particular, o colonizador português trouxe para o território brasileiro o praxe forense de acordo com a qual
os advogados deveriam assistir, de maneira gratuita
e voluntária, pro bano, os pobres que a solicitassem.
Essa obrigação era admitida como um dever moral do
ofício, diferenciando-se do voluntariado por ser exercida com caráter e competência profissionais, embora
fosse uma atividade não remunerada.
Essas duas formas de gratuidade no acesso à justiça não se confundem. A advocacia pro bano é definida como a prestação gratuita de serviços jurídicos
na promoção do acesso à justiça, ao passo que a assistência jurídica pública gratuita, atualmente prevista
na Constituiçõo Federal, no artigo S. 0, inciso LXXIV, e
no artigo 134, é um dever intransferível do Estado e,
na maior porte das vezes, é realizada na atuação das
Defensorias Públicas da União e dos estados e por
meio de convênios entre esses órgãos e a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB).
Enfim, a importãncia dessas duas formas de
assistência jurídica gratuita reside no fato de que

1007

o maior beneficiário dessa prerrogativa é o pessoa
com insuficiência de recursos que tenha de demandar em juízo.
Internet: <www.ambito-juridico.com: br> e
<www.probono.org.br> (com adaptações).
350. (CESPE - DPU/2016) As expressões "No início
da colonização portuguesa no Brasil", "Anteriormente à primeira Constituição pátria", "Ainda com
relação ao aspecto da gratuidade" e "Enfim" promo~
vem o encadeamento e a sequencialização dos argumentos desenvolvidos no texto.

( ) certo ( } errado

Certo - Tanto promovem encadeamento e
sequencia!ização que estão no início dos parágrafos
e finaliza com a conclusão (enfim).
351. (CESPE - Analista do Seguro Social - INSS
2016) Seria alterado o sentido original do texto,
embora sua correção gramatical fosse mantida,
caso o trecho "Temos o prazer de anunciar ao
país o próximo aparecimento de uma excelente
comédia, estrela de um jovem literato flumi
nense, de nome Antônio Carlos de Oliveira" fosse
reescrito da seguinte forma: t um prazer informar
o pais do lançamento da primeira comédia de
qualidade do jovem Antônio Carlos de Oliveira,
estreante na literatura fluminense.

( ) certo ( ) errado

Certo - Sentido alterado. 1. Na reescritura,
ao mencionar a "primeira comédia de qualidade",
subentende-se que houve outra que não tinha qualidade; 2. Antônio Carlos não é estreante na literatura;
a estrela é da comédia.

Texto para a questão.

A discussão sobre a participaçõo dos analfabetos na vida política nacional remonta aos tempos
do Brasil colônia e se mGntém durante a formação
da sociedade brasileira e os processos de reconhecimento de direitos e de visibilidade social das diferentes parcelas sociais anteriormente excluídas áo processo democrático.
Durante o período colonial, os analfabetos
tinham direito ao voto, ainda que mitigado e suprimido, por meio do processo chamado voto ''cochichado'; Nesse caso, as intenções de voto de um analfabeto eram ouvidas por terceiros letrados. Ainda
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que restringidos em algumas oportunidades, entre os
séculos XVI e XIX, os analfabetos exerciam de alguma
maneira o direito ao voto. Contudo, foi somente ao
final do Império que esse direito foi totalmente retirado dos brasileiros analfabetos por meio do Decreto
n.o 3.029/7881, a chamada Lei Saraiva, que instituiu
um censo literária nos termos propostos por Rui Barbosa à época.
Desde então, durante cento e quatro anos, os
analfabetos tiveram limitações drásticas ao direito
de participação política pelo exercício do direito ao
voto no país. Essa situação foi alterada apenas com
a Emenda Constitucional n.o 25/1985, que concedeu,
embora em caráter facultativo, o direito de voto ao
analfabeto. Durante todo o referido período, por
diversas vezes o tema voltou à pauta das definições
po/iticas nacionais, sem, contudo, obter sucesso na
efetivação de tal direito bósico de cidadania.
Por sua vez, a elegibilidade, que constitui o
direito de ser votado, em nenhuma oportunidade
foi reconhecida aos analfabetos na história breve de
nosso país. Pelo contrário, pouco se discute e pouco
se discutiu sobre tal direito, e, reiteradamente, o
tema vem sendo esquecido no processo de consumação de uma cidadania plena, com acesso a todos os
direitos de participação política.
Guilherme de Abreu e Silva. Elegibilidade dos
analfabetos: por uma reconfiguração à luz da
plenitude da cidadania,/n:Revista Paraná EleitoT
ral, v. 3, n. o 2, p. 39-66./nternet: <wwwjusticaeleitoral.jus.br> (com adaptações).
352. (CESPE- Analista Judiciário - TRE Pl/2016)
Assinale a opção correta com relação a aspectos
linguísticos do texto Elegibilidade dos analfabe~
tos: .•..

A) No trecho "o direito de voto ao analfabeto" (terceiro parágrafo), a substituição da preposição
"de" por ao manteria a correção, mas acarretaria
ambiguidade a esse trecho.
8) O sentido original e a correção do texto seriam
mantidos caso a expressão "Por sua vez" (último
parágrafo) fosse substituída por De forma anã~
Ioga.
C) O termo "reiteradamente" (último parágrafo)

modifica as formas verbais das orações >~pouco
se discute e pouco se discutiu sobre tal direito".
Dl A expressão "sobre a" (início do texto) poderia
ser substituída, mantendo-se a correção e o sentido do texto, por a cerca da.
E) Caso a conjunção "Contudo" (segundo parágrafo} fosse substituída por Porquanto, a corre~
ção e o sentido original do texto seriam preservados.

Revisaço"'- Língua Portuguesa • Duda Nogueira

Alternativa correta: letra "a"- O direito ao voto
ao analfabeto possui dois sentidos e por isso o tre~
cho tornar-se-ia ambíguo por indicar sentido ativo
ou passivo, respectivamente: 1. O analfabeto pode
votar; 2. O analfabeto pode ser votado.
Alternativa "b"- Por sua vez possui sentido de
''no que lhe diz respeito; por seu lado, por seu turno",
enquanto de forma análoga s"1gnif1Ca "de forma parecida, de forma semelhante". O sentido seria alterado,
embora mantenha a correção.
Alternativa "c" - Reiteradamente é advérbio
de tempo e significa "repetidas vezes", está modifi~
cando a locução "vem sendo esquecido". Vem sendo
esquecido quando? Reiteradamente.
Alternativa "d"- Sobre a refere-se a assunto; a
cerca de significa "aproximadamente" ou "mais ou
menos". A expressão poderia ser substituída por
acerca de (a respeito de, relativamente a, quanto a,
sobre).
'
Alternativa "e"- Contudo possui ideia de adver~
sidade, oposição e porquanto é causal.

Texto para responder às questões.

Na entrada do terceiro milênio o ingresso das
brasileiras na oolítica institucional ainda é tímido.
Porém esse é um quadro que lá se mostrou menos
animador. Da promulgação da primeira Constituição Republicana, em 1891 -na qual as mulheres
não foram incluídas como cidadãs -, às eleições de
Roseana Sarney como primeira governadora de um
estado e de Benedita da Silva como primeira senadora
e primeira governadora negra- ambas na década de
90 do século passado-, foi um longo percurso.
Apesar de as mulheres possuírem, atualmente,
níveis de escolaridade superiores aos dos homens e de
estarem cada vez mais presentes no mercado de trabalho, em nenhum âmbito da vida social a participa~
ção de mulheres e homens é tão desigual quanto no
exercício do poder.
Seio em caraos e/etivoç seia em oo5to5 de direcão
nos óraãos executivos ou no sistema judiciório o poder
ainda é predominantemente ocupado por homens.
Somente em 2000 uma juíza- Ellen Grade Northfleet
-alcançou o topo da hierarquia do Supremo Tribunal
Federal (STF). No Brasil, apesar da expressiva atuação
das mulheres em movimentos sociais - associações,
sindicatos, entidades -, observa-se que essa capacidade de engajamento não corresponde à pequena
presença feminina nas instâncias decisórias.
Não obstante tenha sido um dos primeiros palses da América Latina a conceder o sufrágio universal,
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o Brasil está entre as nacões que aoresentam a mais
baixa representação oo/ítica feminina no Ocidente.
Entretanto, esse é um cenário oue se repete em diversas nações tidas como desenvolvidas e com maior tradição democrática, como é o caso da França. Convém
registrar tambérri as interrupções na trajetória democrática do oaís oor regimes ditatoriais as quais impediram o livre gozo de direitos po/iticos pelos cidadãos e
impactarom diretamente ªparticipação das mt\lheres
nos poderes constituídos.
Aparticipação política das mulheres no Brasil:
Uma breve história. In: A mulher e o Poder Legislativo
no estado do Rio de Janeiro: lugares, perfis e experiências municipais. Rio de Janeiro: Ed. CEDIM RJ. Internet:
<www.educacaopublica.rj.gov.br> (com adaptações).
353. (CESPE- Analista Judiciário- TRE Pl/2016)

Cada uma das opções a seguir apresenta um trecho
do texto A participação política das mulheres no
Brasil: ••• - indicado entre aspas -, seguido de uma
proposta de reescrita desse mesmo trecho.
Assinale a opção em que a reescrita, além de
manter o sentido da informação originalmente apresentada, também preserva a correção gramatical do
texto.
A) "Convém registrar, também, as interrupções na
trajetória democrática do país por regimes ditatoriais": Convém registrarem as interrupções na
trajetória democrática do país por regimes ditatoriais
8)

"Na entrada do terceiro milênio, o ingresso
das brasileiras na política institucional ainda
é tímido": Na entrada do terceiro milênio, as
mulheres no Brasil ainda têm receio de ingressar
na política institucional

C) "Porém, esse é um quadro que já se mostrou
menos animador": Esse quadro no entanto, já foi
menos animador
O) "Seja em cargos eletivos, seja em postos de dire-

ção nos órgãos executivos ou no sistema judiciário": Seja em cargos eletivos, em postos de
direção, nos órgãos executivos ou no sistema
judiciário
E) "o Brasil está entre as nações que apresentam a
mais baixa representação política feminina no
Ocide_nte": o Brasil é uma das nações cuja representação política feminina é uma das mais baixas
no Ocidente

1.

QUE retoma "nações";

Ordem direta: as nações apresentam a mais
baixa representação política feminina no Ocidente;
-Função sintática do relativo: sujeito
2.

CUJA concorda com "representação";

- Ordem direta: a representação política feminina das nações {posse) é uma das mais baixas no
Ocidente.
-Função sintática do relativo: sujeito
Erros:
Alternativa "a"~ 1. Faltou adicionar o vocábulo
"também"; 2. Não há motivo de pluralizar o verbo
da oração substantiva subjetiva (sujeito oracional)
"registrar".
Alternativa "b"- l. As mulheres do Brasil (brasileiras); 2. Ser tímido não significa que as mulheres
tenham receio.
Alternativa "c" - Faltou vírgula para intercalar
"no entanto". Correção: Esse quadro, no entanto, já
foi menos animador
Alternativa "d" - 1. Ocorreu perda de paralelismo sintático com a supressão do verbo "seja"; 2.
Retirar a vírgula anteposta ao adjunto adverbial de
lugar nos órgãos executivos.
354. {CESPE- Analista Judiciário- TRE Pl/2016) A

correção e o sentido original do texto seriam
dos caso se substituísse

manti~

A) o trecho "que se repete" (último parágrafo} por

que repete-se.
B)

a expressão "Não obstante" (último parágrafo)
por Embora.

C) o artigo "a" (Ultimo parágrafo) por na.
D)

a conjunção "Porém" (primeiro parágrafo) por
Mas.

E) o adjetivo "expressiva" (terceiro parágrafo) por
ampliativa.

Alternativa correta: letra "b"
O Nota da_autora: Questão de período composto (conjunção), colocação pronominal, regência,
pontuação e ortografia.
~Não obstante e embora possuem ideias concessivas, ldeias opostas e se equivalem.

Alternativa correta: letra "e" ~ O pronome
relativo QUE foi substituído pelo relativo CUJA, mantendo o sentido e a correção gramatical.
Vejamos:

Alternativa "a"- Que é pronome relativo: retoma
cenário" e pode ser substituído por "o qual". O
pronome relativo atrai o pronome oblíquo, tornando
obrigatôria a pródise (pronome antes do verbo).

~um

I

lI
!

I
I

•·
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Alternativa "c" -O verbo impactar é transitivo
direto: impactaram algo. Não exige preposição.

Alternativa "d"- Não pode iniciar frase com a
conjunção adversativa mas e também não é admitido o emprego da vírgula posposto à conjunção {a
não ser que haja intercalação. Exemplo: Não estu~
dou, mas, milagrosamente, foi aprovado).\
Alternativa "e"- Expressiva é de teor significativo; que demonstra ideias ou emoçóes significativas;
ampliativa significa que tende a ampliar.

Texto para a questão.

A democracia nóo se resume em votar e ser

votado; para o seu estabelecimento, as eleições sào
uma· condição necessário, mas não suficiente. A
democracia é mais do que a garantia de participação

na escolha do governo: exige o alcance de um cenário
em que a atuação do governo eleito proporcione um
retomo, identificado pelo oferecimento de uma sociedade em que as pessoas compartilhem nóo apenas as
prerrogativas po/iticas, mas também os demais direitos fundamentais. O regime democrático é um sistema
de expectativas, simultaneamente caracterizado pelo
aspecto eleitoral e pela busca de um amplo desenvolvimento social.
Não se subestima, com isso, o processo eleitoral,
pelo contrário· embora também se almeje a democracia econômica (com uma universal e verdadeira
satisfação das necessidades básicas) e a democracia
soda! (com a implementaçóo de mecanismos demoeróticos de tomada de decisão em todos os espaços coletivos), o certo é que a democracia política é
condição indispensável para a materialização das
demais. Isso porque, nos Estados regidos pelo principio da soberania popular, o domínio político não é
um pressuposto gratuitamente aceito. Em vez disso,
exige uma justíficação, a que comumente se denomina legitimação.
Em um regime democrático, mais do que se perguntar Nquem é que manda'; é importante questionar
Noor que é que se obedece~ As leis e políticas públicas,
o ara que tenham eficácia devem ser aceitas e assimiladas pela população. Isso só é possível quando seus
destinatários as tomam por legítimas. Só se acata
o comando de quem tem poder para mandar, Essa
legitimação é oferecida pelo método eleitoral: procedimento pelo qual os membros de uma comunidade
escolhem os representantes que, em seu nome, exercerão um governo consentido.
Frederico Franco Afvim. O papel da ética no
processo eleitoral. In: Revista Eletrônica EJE,
jun.-ju/.12015./ntemet.' <www.justicaeleitoral.jus.br>
(com adaptações).

355. (CESPE- Analista Judiciário- TRE Pl/2016)
Acerca das estruturas linguísticas do texto O papel
da ética no processo eleitoral, assinale a opção
correta.
A) As ideias originais e a correção do texto seriam
mantidas caso a oração 'por que é que se obedece' fosse reescrita da seguinte forma: obede-

ce-se por quê?
B)

A oração "para que tenham eficácia" indica a
causa da aceitação e da assimilação das leis e das
políticas públicas pela população.

() Caso se substituísse a expressão "pelo qual" por
onde, seriam mantidos o sentido e a correção do
texto,
0) A correção gramatical e o sentido original do
texto seriam mantidos caso o sinal de dois-pontos empregado logo após "governo" fosse
suprimido e se empregasse, em seu lugar, uma
vírgula, seguida da conjunção portanto.
E)

Caso o sinal de ponto e vírgula logo após "contrário" fosse substituído por vírgula, a correção
do texto seria mantida.

Alternativa correta: letra"~"- 1. A expressão
"é que" é expletiva ou de realce, isso significa que
pode ser retirada; 2. Invertendo a ordem e inserindo
o porquê no final da frase, usa-se, obrigatoriamente
a forma separada com acento "por quê".

Alternativa "b"- Indica finalidade de devem ser
aceitas e assimiladas pela população. Para quê?
Alternativa "c"- Os membros de uma comunidade escolhem os representantes por um procedimento. A preposição é exigida, havendo opção de
usarmos pelo qual ou por que. Não retoma lugar e
não exige a preposição ''em", por isso não admite o
uso de onde.
Alternativa ''d" -O sinal de pontos inicia uma
explicação. Poderia ser suprimido se empregasse,
em seu lugar, uma vírgula, seguida da conjunção
porque. Portanto indica conclusão e não cabe no
contexto.
Alternativa "e" - A correção ficaria errada por
haver várias intercalações com vírgulas e por haver
quebra de estrutura sintática.

Texto para a questão.
Lancado em 1." de outubro de 2013. o Projeto Pauta Limpa teve como objetivo principal
cumprir o prooósito normativo da Lei Complementar n." 135/2010 em seu caráter amplo, que

Coesão e Coerência- Reescritura de frases
consiste em aplicar. de modo direto os princí~
pios da probidade e moralidade administrativa
no processo eleitoral. O projeto. de maneira simples e direta. sustentou-se na estipulacão de três
metas prioritárias apresentadas a seguir.
Meta A: julgar até 19112/2013. na pri-

meira instância. todos os processos que
contêm pedidos que resultem na perda
do mandato eletivo.
Meta B.·julgar até 31/4/2014, na primeira
instância, todas as prestações de contas relativas âs eleições municipais de 2012.

1011

resultantes na perda do mandato eletivo até
19/12/2013, em primeira instância

O Nota da autora: Questão de reescritura de
frases. Sugiro que divida as informações para evitar
erros. Importante conferir sentido e gramática.

Alternativa correta: letra "a"
- o projeto decerto impulsionou o julgamento
= o projeto certamente estimulou o julgamento:
impulsionar, no sentido figurado, significa dar estímulo; causar motivação; instigar.

Meta C: julgar até 30/6/2014, na primeira
instância, todas as ações penais autuadas
até 30/6/2012.

- processos considerados importantes = processos tidos como importantes: possuem a mesma
relação semântica, isto é, possuem o mesmo sentido.

Conforme dados co/etados, o projeto decerto
impulsionou o julgamento dos processos considerados importantes para as eleicões gerais de
2014.

Alternativa "b"- Faltou pontuação para intercalar o aposto explicativo (vírgulas, travessões, ou
parênteses): O Projeto Pauta Limpa, lançado em 1."
de outubro de 2013, teve como principal ...; cumprir
é sinônimo de executar e executar significa levar até
o fim. O acréscimo do verbo "dar" torna a linguagem
coloquial, além de o vocábulo cumprimento possuir
outros sentidos.

Tribunal Regional Eleitora! de Mato Grosso. Relatório de Gestão do Exercício de 2014. Cuiabá: TRE-MT,
2075, Anexo /1/, p. 6-8./ntemet: <www.justicae/eitoral.
jus.br>(com adaptações).
356. (Cespe -Analista Judiciário - Area Judiciá-

ria- TRE- MT/2015) Considerando que cada uma
das opções abaixo apresenta uma proposta de reescrita de trecho do texto- indicado entre aspas~,
assinale a opção em que a reescrita mantém o sentido da informação originalmente apresentada e
preserVa a correção gramatical do texto.
A) "o prdjeto decerto impulsionou o julgamento
dos processos considerados importantes para
as eleições gerais de 2014": o projeto certamente
estimulou o julgamento dos processos tidos
como importantes para as eleições gerais de
2014
8) "lançado em 1." de outubro de 2013 ... lei Complementar n.~ 135/2010": O Projeto Pauta Limpa
lançado em 1." de outubro de 2013 teve como
principal intuito dar cumprimento ao propósito
normativo da Lei Complementar n." 135/201 O
C) "consiste em aplicar .. processo eleitoral": consiste no emprego, diretamente, no processo eleitoral dos princípios da probidade e moralidade
administrativas
O) "O projeto ... metas prioritárias": De modo sim~
pies e direto, o Projeto Pauta Limpa foi sustentado a partir do estabelecimento de três metas
preferenciais
E) "julgar até 19/12/2013 ... mandato eletivo": julgar todos os processos que contenham pedidos

Alternativa "c"- A ideia original é aplicar algo
(os princípios e moralidade administrativa) em algo
{no processo eleitoral) e, ao transcrever o trecho, o
sentido foi alterado, pois foram excluídos os complementos verbais- objeto direto e objeto indireto.
Alternativa "d" - O verbo sustentar-se é transitivo indireto e pronominal (o projeto se sustenta) e
não admite voz passiva (foi sustentado). Bela pega~
dinha de CESPE.
Alternativa "e" - Regência: resultante de algo
(resultantes da perda). Além disso, foi retirado o
artigo "a" em na primeira instância. Lembre-sede que
o artigo definido possui a funçáo de definir ou individualizar o substantivo, seja uma pessoa, objeto ou
lugar e não pode ser suprimido.

Texto para responder à questão.
O eleitor que comparece de livre e espontânea
vontade â Yr.r@.. sem medo de sanções ou sem fazê~lo somente porque a lei o obriga demonstra um grau
elevado de maturidade política, pais tem consciência de
que está decidindo os rumos de seu munidpio, estado
ou país. No Brasil, o voto é obrigatório, com exceçâo
de alguns casos, expressos na Constituiçâo Federal de
1988 (CF), em que é facultativo: maiores de dezesseis
e menores de dezoito anos, maiores de setenta anos e
analfabetos não são obrigados a votar. Qual foi a
justificativa do legisfadar para determinar que o voto
fosse facultativo para alguns eleitores?
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Em um primeiro momento, a resposta é a de
que foi uma escolha política na época da promulgação da CF, como muitas outras, talvez em decorrência de problemas de locomoção, porque, na idade de
setenta anos, para muitos já seria difícil se dirigir até
a seção eleitoral ou porque a maioria dos analfabetos
poderia encontrar-se residindo na zona rural, onde,
muitas vezes, verifica-se a existência de matas e de
estradas rurais em condições ruins ou onde é necessário o uso de barcos para chegar à seção eleitoral. É
importante lembrar, ainda, que, quando não havia a
urna efetrónica- facilitadora do voto-, o analfabetismo e os problemas de saúde dos idosos poderiam
comprometer a obtenção de um voto corretamente
lançado (escrito a caneta) na cédula de papel.
Quando, na CF, estabeleceu-se o voto obrigatório
para maiores de dezoito anos e facultativo para analfabetos, maiores de setenta e menores de dezoito rums,
nõo quis o legislador declarar a incapacidade dessa
classe de cidadõos. Da mesma forma que existe uma
proposta em andamento para fixar em sessenta e cinco
anos a idade para que o voto seja facultativo, pode ser
que, em breve, também exista outra proposta para estabelecer o voto obrigatório para analfabetos e menores
de dezoito anos. Tudo depende de nossos políticos.
Rubiane Barros Barbosa Kreuz. Obrigatoriedade
do voto: exercício da democracia ou imposição do
poder? In: Revista de Julgados, v. 5. Cuiabá: Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, 2008/2009, p.
193-194./ntemet <www.justicaeleitoral.jus.br>(com
adaptações).
357. {Cespe- Analista Judiciário - Área Judiciá-

ria- TRE- MT/2015) No que se refere aos aspectos
linguísticos do texto, assinale a opção correta.
A}

As formas pronominais "lon, em "sem fazê-lo",
e "o", em "a lei o obriga", referem-se ao mesmo
antecedente.

B)

As vírgulas empregadas logo após "urna" e
"anos" poderiam ser suprimidas sem prejuízo
para a correção gramatical do texto.

C) O sinal de dois-pontos empregado imediata-

mente depois de "facultativo" introduz trecho
que exprime opinião da autora do texto.
O} Os termos "o uso de barcos" e "o voto obrigató~

rio" desempenham a mesma função sintática nas
orações em que ocorrem.
E)

Seria mantido o sentido original do texto caso o
trecho "não são obrigados a votar" fosse substituído por não se obrigam a votar.

O Nota da autora: Questão de coesão(pronome),
coerência (sentido), análise sintática e pontuação.

Revisaço"- Língua Portuguesa· Duda Nogueira
Alternativa correta: letra "d"- Os dois termos
possuem função de sujeito. Na ordem direta: o uso
dos barcos é necessário = sujeito (o que é né:cessário?); estabeleceu-se o voto obrigatório = verbo
transitivo direto+ se (pronome apassivador) indicam
voz passiva sintética e o termo negritado possui função de sujeito. Na voz passiva analítica: O voto obrigatório foi estabelecido.
Alternativa "a"- Em fazê-/o, o pronome refere~
-se a comparece de livre e espontânea vontade à urna;
em a lei o obriga, o pronome refere-se a eleitor.
Alternativa "b"- A vírgula após urna não pode
ser retirada por separar intercalação. Leia apenas as
palavras negritadas e veja que possui sequência sintática: O eleitor que comparece de livre e espontânea vontade à urna, sem medo de sanções ou
sem fazê-lo somente porque a lei o obriga, demons~
tra um grau elevado de maturidade política; a
vírgula após anos também não pode ser suprimida
pelo fato de haver inversão da oração subordinada
adverbial temporal.
Alternativa "c"- Explica (esclarece) para quem
o voto é facultativo.
Alternativa "e"- O sentido é alterado: não são
obrigados a votar (alguém não os obriga), não significa que eles se obriguem a votar. Fácil notar a dife~
rença.

Texto para as questões.

Para que se possa definir a inelegibilidade, ê
necessário, preliminarmente distingui-la de outro
instituto que com ela não se confunde, a incompatibilidade. O nosso legislador constituinte distingue perfeitamente as duas situações. A Constituição Federal de 1988 (CF) estabelece as incompatibilidades no
seu artigo 54, e as inelegibilidades no artigo 14, §§ 4. a
e seguintes. Os demais casos de inelegibilidade estão
fixados na Lei Complementar n. o 64/1990.
As inelegibilidades são os impedimentos, de natureza constitucional ou legal (se forem os previstos na
lei complementar que regula a matéria das inelegibilidades), que impossibilitam alguém de se registra(
como postulante a todos ou a alguns cargos e/ew
tivos ou, se supervenientes ao registro, que servem
de embasamento à impugnação de sua diplomação,
tornando nulos os votos porventura dados ao cidadão
sufragado.
As incompatibilidades são, da mesma forma,
impedimentos, embora de natureza diversa, que 1![91=.
bem o parlamentar desde a expedição do diploma
ou desde a sua posse, de obter, direta ou indiretamente, vantagens do poder público, ou de se utilizar
do mandato para obtê·las com maior facilidade.
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1013

Enquanto a inelegibilidade é um imPedimento
orévio à eleicão. que torna nulos os votos dados ao
cidadão inelegível, a incompatibilidade é um impedimento posterior ao pleito eleitoral e proibitivo
do exercício do mandato.
Se o parlamentar infringir as proibicões constantes do artigo 54 da CF perdera o seu mandato.
Cabe, portanto, a ele, parlamentar, optar por permanecer na Legislativo e abandonar a cargo incompatí- \
ve/ com o exercício da seu mandato, ou, então, continuar no exercício do cargo incompatível, e, no entanto,
perder o mandato legislativo.
Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. Condições
de elegibilidade e inelegibilidade. In: Revista do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, vol. 17, n.
35, jul.-dezJ2012. Porto Alegre: TRE!RS, p. 13-15. Internet· <www.tre-rs.gov.br>(com adaptações).
D

358. {Cespe - Analista Judiciário -Área Judiciária- TRE- RS/2015) No que se refere aos aspectos
linguísticos do texto Condições de elegibilidade e inelegibilidade, assinale a opção correta.

Alternativa "b" -Crase e regência. A preposição
é exigida pelo adjetivo prévia (prévio a algo).
Alternativa "c"- Semântica. Avalia-se o sentido
e não a gramática, é preciso ter cuidado para não
confundir. No sentido original, temos: é necessário,
antes de tudo (preliminarmente), distinguir. Alterando a ordem, o sentido muda para: é necessário
distinguir antes (preliminarmente), ou seja, o advérbio passa a indicar circunstãncia do verbo distinguir.
Existe regra? Sim! Se o advérbio muda de oração,
obrigatoriamente o sentido é alterado. Facilita muito.
Alternativa "d"- Colocação pronominal. Não há
palavra atrativa e não é aconselhável usar a próclise.
Mesmo retirando o termo intercalado, não dariu.
Veja: É necessário distingui-la.
359. {Cespe - Analista Judiciário -Área Judiciária- TRE- RS/2015) Ainda a respeito dos aspectos
linguísticos do texto Condições de elegibilidade e inelegibilidades, assinale a opção correta.
A)

A) Dada a regência do verbo proibir (terceiro parágrafo), a substituição do termo "o parlamentar"
por ao parlamentar não prejudicaria a correção
gramatical do texto.

A oração "para obtê-las com maior facilidade" (terceiro parágrafo) expressa uma consequência da
ação descrita na oração "de se utilizar do mandato".

8)

B) O uso do acento indicativo de crase em "à eleição" {quarto parágrafo) é exigido pela presença
do substantivo "impedimento" e pela presença
de artigo definido feminino que determina o
substantivo "eleição".

A oração "de se registrar como postulante a todos
ou a alguns cargos eletivos" (segundo parágrafo)
restringe o sentido do pronome "alguém" (no
mesmo parágrafo).

C) A oraçáo "Se o parlamentar infringir as proi-

C)

No início do texto, caso o advérbio "preliminarmente" fosse colocado depois de "distingui-la"
~feitas as devidas alterações na pontuação~,
o sentido original seria mantido.

D) A forma pronominal "la", em "distingui-la" (inkio

do texto), poderia ser corretamente deslocada
para imediatamente antes da forma verbal escrevendo-se a distinguir.
E)

Admite-se, para o adjetivo "supervenientes"
{segundo parágrafo), a variante sobrevenientes.

Alternativa correta: letra "e" - A alternativa
sugere troca de prefixo. Superveniente e sobrevenientesão sinônimos e significam subsequente;capaz
de sobrevir; que acaba por acontecer depois; cujo surgimento aparece depois.
Alternativa "a"- Regência. As incompatibilidades proíbem alguém de algo: verbo transitivo direto
e indireto (proibem o parlamentar= objeto direto).
A preposição "a" não pode ser inserida no complemento verbal, pois em seguida está explícito o objeto
indireto (de obter vantagens do poder público ...).

bições constantes do artigo 54 da CF" {último
parágrafo) expressa a causa da ideia expressa na
oração "perderá o seu mandato".
D) A oração "Enquanto a inelegibilidade é um impedimento prévio à eleição" (penúltimo parágrafo)
classifica+se como coordenada e expressa um
contraste em relação à ide ia expressa na oração
"a incompatibilidade é um impedimento posterior ao pleito eleitoral e proibitivo do exercício
do mandato".

E)

A oração "distin~ui-la de outro instituto" (início
do texto) desempenha a função sintática de
sujeito no período em que ocorre.

Alternativa correta: letra "e" - Possui função
de sujeito da oração principal {é necessário). Trata-se
de um sujeito Oracional, ou de uma oração subordinada substantiva subjetiva.
Alternativa "a"- Expressa uma finalidade (para
quê?).
Alternativa "b" - Não. São complementos do
verbo impossibilitar- impossibilita alguém de algo:
verbo transitivo direto seguido de objeto direto e
objeto indireto.
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B) O autor do texto discorda da afirmação de que,
com a decisão do STF, vai diminuir o fluxo de
dinheiro clandestino para abastecer campanhas
eleitorais.

Alternativa "d" - Houve muita discussão sem
fundamento. 1. A oração é subordinada, pois há
dependência sintática; 2. A conjunção enquanto foi
C) Infere-se do texto que, dada sua própria natuusada para indicar proporcionalidade, isto é, temos
reza, os recursos legais são escassos e, por isso,
uma oração adverbial proporcional. Segundo o i
insuficientes para financiar legendas e candidaDicionário Online de Português (www.dicio.com.br), '
tos.
enquanto significa, também, à medida que; à propor0) Apesar de figuras conhecidas serem geralmente
ção qu2; ao passo que .
mais votadas que figuras pouco desconhecidas,
isso não impede a construção de candidaturas
de gente comum nem a renovação da represenTexto para responder à questão.
tação popular.
Uma vez declarada, a ilicitude de algumas relações entre empresas e poder público e partidos polfricos, ao contrário do que se diz, certamente diminuirá
o fluxo de dinheiro clandestino. A decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) que derrubou inclusive a possibilidade de que empresas possam doar a partidos
em anos não eleitorais enquadra-se em um esforço
saneador cujo efeito imediato será obrigar as legendas e seus candidatos a buscar recursos legais.
Esse novo cenário levou os críticos da decísão do
STF a argumentar também que, agora, somente os
candidatos mais conhecidos terão visibilidade eleitoral inviabilizando-se a construção de candidaturas de gente comum. Mais uma vez, trata-se de uma
falácia: desde sempre, figuras notórios puxam votos,
sem que isso represente prejuízo irremediável para a
democracia ou impeça a renovação da representação popular.

O grande prejuízo se dá quando os partidos se
viciam em dinheiro farto, transformando as campanhas eleitorais em espetáculos dirigidos por "marqueteiros" que hoje são, na prática, os responsáveis
por formular o programa dos candidatos. Assim, nâo
será surpresa ~ para substituir a fartura das "doa~" empresariais, os partidos pleitearem ainda mais
dinheiro do Fundo Partidário e a ampliação da propaganda eleitoral dita "gratuita'; que de gratuita não
tem nada, pois é financiada por meio de renúncia fiscal. Em ambos os casos, o contribuinte banca as despesas de partidos com os quais não tem necessariamente alguma afinidade.
Pelo fim do doping eleitoral. In: O Estado de S.
Paulo, outJ207 S. Internet: <http://opiniao.estadao.
com.br>(com adaptações).

360. (Cespe- Analista Judiciário- Área Judiciária - TRE- RS/2015) Assinale a opção correta com
base no texto Pelo fim do doping eleitoral.
A) Permitir a legendas e candidatos que busquem
legalmente recursos financeiros é uma consequência da decisão do STF_

E)

A decisão do STF terá como consequências imediatas a transformação das campanhas eleitorais
em verdadeiros espetáculos orquestrados por
"marqueteiros" e o aumento no valor das despesas com partidos políticos, que cairão na conta
do contribuinte.

O Nota da autora: Questão anulada pela
banca. Gabarito preliminar: D. Note que houve erro
de grafia em "figuras pouco desconhecidas". Teria
que ser "pouco conhecidas". Eis o motivo da anulação, As alternativas A, B, C e E estão incorretas.
361. (Cespe- Analista Judiciário- Ârea Judiciária
- TRE- RS/2015) A respeito do emprego dos sinais
de pontuação no texto Pelo fim do doping eleitoral,
assinale a opção correta.

A) O emprego de vírgula logo após "saneador" preservaria o sentido original do período.
8)

As aspas foram empregadas tanto em 'doações' quanto em 'gratuita' com a mesma finalidade.

C)

A supressão da vírgula empregada logo após

"se" manteria a correção gramatical do texto.
D) Caso a vírgula empregada logo após "eleitoral"

fosse substituída por ponto final, a correção gramatical do texto seria mantida.
E) Os dois-pontos empregados logo após "falácia"
introduzem uma enumeração.

Alternativa correta: letra "b"- As aspas denotam ironia. Vamos relembrar? As aspas servem para:
exprimir ironia ou destacar uma palavra ou expressão usada fora do contexto habitual; abrir e fechar
citações; destacar palavras ou expressões populares,
girias, neologismos ou arcaísmos; marcar estrangeirismo {quando não há opção de itálico); delimitar o
titulo de uma obra.
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de contar com tal força de trabalho, o que prejudica,
sobremaneira, a produção de bens e serviços.

Alternativa "a" - A oração inicia-se com pronome relativo "cujo", é classificada como subordinada adjetiva e possui sentido restritivo. Inserindo a

Arthur Narciso de Oliveira Neto. Voto eletrônico:
tecnologia a serviço da cidadania. In: Estudos eleitorais I Tribunal Superior Eleitoral, vai. 9, n. 0 1, jan.·abrJ2074, p.11-13. Internet: <www.tseJus.br>(com
adaptações).

vírgula, passaria a ser explicativa e alteraria o sentido,
já que generalizaria.

Alternativa "c" - As duas vírgulas demarcam
intercalação da oração adverbial final e nenhuma
pode ser retirada. Leia o trecho em negrito e veja que

há sequência sintática: Assim, não será surpresa se,
para substituir a fartura das "doações" empresariais,
os partidos pleitearem ainda mais dinheiro do
Fundo Partidário.

362. (Cespe - Analista Judiciário - Área Judiei~
ária - TRE - RS/2015) Considerando os aspectos
gramaticais do texto Voto eletrônico, assinale a opção
correta.

Alternativa "d"- Possui ideia de adição e não é
necessário (muito menos admissível) cortar a relação

A) Os termos "de convocação" e "de grande número
de eleitores" desempenham a mesma função
sintática.

entre as duas orações.
Alternativa "e" - Introduzem uma explicação.
Os dois-pontos são usados: em enumerações; antes
de uma citação; quando se quer esclarecer algo
(explicar); no vocativo em cartas (ou vírgulas); após as
palavras exemplo, observação, nota, importante etc.

B)

C) As palavras "recebida" e "afastados" desempenham, nos períodos em que ocorrem, a mesma
função sintática.
D}

As palavras "muito'' e "grande" (de grande número de eleitores) desempenham a função de
adjuntos adverbiais nas orações em que ocorrem.

E)

Os termos "pela quantidade de pessoas" e "pelos
representantes dos partidos políticos" funcionam como agentes da passiva das orações em
que ocorrem.

Texto para a questão.
O sistema de votação manual pode ser vulnerável, favorecendo a prática de atos que têm por objetivo
fraudar a manifestação da vontade do eleitor. Entre
essas práticas, pode-se citar o chamado "voto carreirinha': Nesse tipo de fraude, um eleitor, valendo-se da
desatenção ou mesmo da conivência dos componentes da mesa, deixa de depositara cédula na urna, colocando, em seu lugar, algum pedaço de papel assemelhado. Então, a cédula oficial não depositada é entregue Para outro eleitor, já preenchida, que a coloca na
urna e deixa a seção eleitoral portando a cédula em
branco recebida do mesário.

Outra fraude muito comum é o chamado
"mapismo': Após a apuração dos votos de determinada urna, o mapa resultante é alterado para que se
beneficie algum candidato. O fraudador se vale da
colaboração de algum escrutinador e da desmobilização da fiscalização para alterar o mapa com o resultado da votação daquela urna. A fraude é favorecida
pela quantidade de pessoas que se aglomeram nos
locais de apuração, o que dificulta sobremaneira a fiscalização das atividades pelos representantes dos
partidos políticos bem como pelos integrantes da
justiça eleitoral.
A necessidade de convocacão de grande
número de eleitores para atuar como escrutinadores também traz grande malefício. Os escrutinadores
podem passar dias afastados de seus locais de trabalho no desenrolar do processo de apuração de votos, e,
depois, ainda fazem jus a período de afastamento do
trabalho por tempo equivalente. Com isso, o país deixa

A partícula "se", em "valendo-se", classifica-se
como pronome reflexivo.

O Nota da autora: Questão de análise sintática
e pronome.

Alternativa correta: letra "a" -Termos preposicionados ligados a substantivos (necessidade e convocação, respectivamente); possuem sentido passivo: a convocação é necessária e grande número de
eleitores é convocado= complemento nominal.
DICA: sentido ativo: adjunto adnominal; sentido
passivo: complemento nominal.
Alternativa "b" - Parte integrante do verbo,
pois "valer-se" é pronominal, assim como o são os
verbos queixar-se, arrepender-se, sentar-se, zangar-se,
pentear-se, enganar-se, suicidar-se.

Alternativa "c"- recebida= adjunto adnominal
do objeto direto; afastados= predicativo do sujeito.
Alternativa "d" - Muito: adjunto adverbial de
intensidade (comum demais, muito comum); grande:
adjunto adnominal do complemento nominal.
Alternativa "e"- Quantidade de pessoas favorece (voz ativa); na passiva =agente da passiva; pelos
representantes... = termo preposicionado e ligado a
um substantivo. Possui sentido ativo: os representantes fiscalizam= adjunto adnominal.
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Texto para os itens.

Segundo a Constituição Federal, todo poder
emana do povo e por ele será exercido, quer de
maneira direta, quer por intermédio de representantes eleitos. Essa afirmação, dentro do espírito do texto
constitucional, deve ser interpretada como verdadeiro
dogma estabelecido pelo constituinte originário, illQ[:
mente quando nos debruçamos sobre o cenário político d'Js anos anteriores à eleição dos membros que
comporiam a Assembleia Constituinte que resultou na
Carta de 1988.
Em expedita sinopse, é possível perceber que,
após longo período de reoressão à manifestacáo do
pensamento o povo brasileiro ansiava por exercer o
direito de eleger os seus representantes com o objetivo
de participar direta ou indiretamente da formação da
vontade política da nação.
Dentro desse contexto, impende destacar que !li.
movimentos populares que ocorreram a partir do ano
de 1984, que deram margem ao início do processo de
elaboração da nova Corto, deixaram transparecer de
maneira cristalina aos então governantes que o coração da nação brasileiro estava palpitante, quase que
exageradamente acelerado, tendo em vista a possibilidade de se recuperar o exercido do poder, cujo titular, por longo lapso, deixou de ser escolhido pelo povo
brasileiro.
Em meio a esse cenário foi elaborado o texto
constitucional, que, desde então, recebeu a denominação de Constituição Cidadã. O art. 14 desse texto
confere ênfase à titularidade do poder para ressaltar que NA soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual a todos~ deixando transparecer que a intenção
da Lei Maior é fazer que o povo exerça efetivamente
o seu direito de participar da formação da vontade
política.
Fernando Marques Sá. Desaprovação das contas
de campanha do candidato - avanço da legislação
paro as eleições de 2014./n: Estudos Eleitorais. Brasília:
Tribunal Superior Eleitoral. Vo/. 9, n." 2, 2014, p. 52-3.
Internet: <www.tseJus.br>(com adaptações).
363. (Cespe - Analista Judiciário - Área Judiciária - TRE-G0/201 5) A substituição da expressão
"mormente" (primeiro parágrafo) por sobretudo
manteria a correção e o sentido do texto.

( ) Certo ( ) Errado

Certo - Mormente significa "que está acima
de tudo; principalmente" e sobretudo pertence ao
mesmo campo semântico: principalmente; de modo
a estar acima dos demais.

364. (Cespe- Analista Judiciário -Área Judiciária- TRE·G0/2015) As formas verbais ~ocorreram",
"deram" e "deixaram transparecer" (terceiro parágrafo) estão ligadas ao mesmo termo, que, nos dois
primeiros casos, é retomado pelo pronome "que": "os
movimentos populares".

( ) Certo ( ) Errado

Errado- Destacar (isto) ""'que os movimentos que
ocorreram a partir do ano de 1984; destacar (isto) =
que (os movimentos) deram margem ao inicio do pro·
cesso de elaboração da nova Carta. O que é pronome
relativo e retoma movimentos populares apenas em
"os movimentos populares que ocorreram ..." = os
quais ocorreram.
365. {Cespe- Analista Judiciário- Area Judiciá·
ria- TRE·G0/2015) O trecho "a possibilidade de se
recuperar" equivale, em sentido, ao trecho Seguinte:
a possibilidade de que se recuperasse.

( ) Certo ( ) Errado

Certo - Ocorreu transposição da oração reduzida de infinitivo (recuperar) por uma oração desenvolvida (acréscimo da conjunção).
366. {Cespe -Analista Judiciário - Area Judidá~
ria- TRE-G0/2015) O termo "cenário" {último parágrafo) alude ao "longo período de repressão à manifestação do pensamento" (segundo parágrafo).

( ) Certo ( ) Errado

Errado - O termo está acompanhado pelo pronome anafórico esse e alude à ideia do parágrafo ante·
rio r.

Texto 111

Muitos ilícitos penais praticados no universo do
sistema eleitoral revelam gravidade ofensiva muito
maior do que a grande maioria dos crimes previstos
no Código Penal e em !eis especiais. Essa constatacáo
rest:fta da pluralidade dos bens jurídicos afetados e da
densidade das ofensas. A coacão oara a obtencão do
voto, a fa!sificacão de documento de interesse eleitoral a ofensa à honra durante a camoonho e outras
modalidades tfpicas dos crimes submetidm à iurisdicão eleitoral Wróorios ou impróPrios} revelam consequências danosas de maior reoercussáo social mesmo
quando, previstas somente no Código Penal e em leis
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especiais, atentem contra bens e interesses coletivos
(incolumidade, administração pública etc.).
Vejamos, no parágrafo a seguir, o que nos diz
José de Alencar em texto memorável a respeito do
sufrágio:
O voto não é como oretendem muitos um direito
polítiCO' é mais do que isso é uma fracão da soberania nacional" é o cidadão. Na infância da sociedade, a
vida política absorvia o homem de modo que ele figu·
rava exclusivamente como membro do associação.
Quando a liberdade civil despontou sob a tirania pri
m.flfva surgiu para a criatura racional uma nova existência muito diversa da primitiVa· tão diversa que o
cidadão livre se tomava, como indivíduo, propriedade
de outrem. Para designar essa fase nova da vida, inteiramente distinta do cidadão, usaram da palavra, pessoa- persona. O voto desempenha atuo/mente em
re/acão à vida política a mesma funcõo. A sociedade
moderna, ao contrário da antiga, dedica-se especialmente à liberdade civil; nações onde não penetrou
ainda a democracia já gozam da inviolab-ilidade dos
direitos privados. Absorvido pela existência doméstica, e pelo interesse individual, o homem não se pode
entregar à vida pública senão periodicamente e por
breve espaço. Empregando oois o termo jurídico em
sua primitiva acepcão o voto exprime a oessoa política como outrora a prooriedade foi a pessoa civil isto
é uma face da individualidade a face coletiva.

Reforma eleitoral: delitos eleitorais, prestação de
contas (partidos e candidatos), propostas do TSE. Brasília: 501,2005, p. 34-5./ntern.et: <www.tse.ius.br>
(com adaptações).
Cada um dos itens a seguir apresenta uma proposta de reescrita de trecho do texto 11/ - indicado
entre aspas -, que deve ser julgada certa se estiver gramaticalmente correta e mantiver o sentido do
texto, ou errada, em caso contrário.

367. (Cespe- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRE-G0/2015) hEssa constatação (...) densidade das
ofensas": Essa constatação acarreta na pluralidade dos
bens jurídicos afetados e na densidade dJs ofensas.

368. (Cespe - Analista Judiciário - Área Judiciária- TRE·G0/2015) hA coação (. ..) repercussão
socialh: A coação para a obtenção do voto e para a
falsificação de documento de interesse eleitoral, a
ofensa à honra durante a campanha e outras modalidades típicas dos crimes submetidos à jurisdição
eleitoral (próprias ou impróprias) revelam consequências; danosas de maior repercussão social.
{ ) Certo ( ) Errado

------~----------

ficação.
{Cespe - Analista Judiciário - Area Judiciária- TREG0/2015) "O voto não é,(...) é o cidadão": O voto não

é um direito político, como pretendem muitos, o voto é
mais do que isso, é uma fração da soberania nacional, 0
voto é o cldadão.

( ) Certo { ) Errado

Errado
O

Nota da autora: questão de pontuação.

Ao alterara ordem, deve ser usado o sinal de dois
pontos para tornar correta a pontuação, pois foi trocado o sinal de ponto e vírgula por vírgula. Teríamos:
o voto é mais do que isso: é uma fração da soberania
nacional, o voto é o cidadão.
370. (Cespe -Analista Judiciário - Área Judiciária- TRE-G0/2015) "Quando a liberdade{...) diversa
da primitiva": Quando a liberdade civil despontou
surgiu para a criatura racional, sob a tirania primitiva,
uma nova existência, muito diversa da primitiva.

( ) Certo ( ) Errado

Errado
O Nota da autora: questão de coerência
(semântica) e regência.
1. O verbo acarretar tem o sentido de ocasionar,
motivar e pode ser transitivo direto ou direto e indireto.
VTD: essa constatação acarreta ªpluralidade dos
bens jurídicos afetados eª densidade;

2. O sentido também foi alterado.

---

369. Errado- Sujeito composto no texto: A coação
para a obtenção do voto, a falsificação de documento de interesse eleitoral, a ofensa à honra
durante a campanha e outras modalidades típicas
dos crimes submetidos à jurisdição eleitoral (próprios ou impróprios); ao transcrever, alterou o sujeito
e consequentemente altera o sentido, já que não há
finalidade, no trecho original, em coação para a falsi-

( ) Certo { ) Errado

Errado
O

Nota da autora: questão de pontuação.

Falta a vírgula para marcar a inversão de adjunto
adverbial de tempo: Quando a liberdade civil despontou, surgiu para a criatura racionaL.
371. (Cespe- Analista Judiciário - Área Judiciária- TRE-G0/2015) "O voto {...) a mesma função":

•

..

Atualmente, o voto desempenha a mesma função
em relação à vida política.
( ) Certo ( ) Errado

....

Certo- A inversão de termos em nada alterou o
sentido e não causou erro gramatical.
372. (Cespe - Analista Judiciário - Ãrea Judi~
ciária- TRE~G0/2015) "Empregando, pois, (... ) a
face coletiva": Pois, empregando o termo jurídico
em sua primitiva acepção, o voto exprime a pessoa
política, como outrora a propriedade foi a pessoa
civil, - isto é, uma face da individualidade, a face
coletiva.

( ) Certo ( ) Errado

Certo - Sim, pois no primeiro parágrafo cita
"meios de produção": não hó produção possível
sem que seja assegurada a reprodução das condições
materiais da produçáo: a reprodução dos meios de
produção; no segundo parágrafo, menciona exemplos do que se gasta ou se usa na produção, ou seja,
nos meios de produção.
374. (Cespe - Agente de Polícia Federal DPF/2014) Não haveria alteração de sentido do
texto, caso o trecho "todos reconhecem, porque( ... )
d'O Capital, que não há produção" fosse reescrito da
seguinte forma: todos reconhecem a razão pela qual
Marx impôs esta demonstração no Livro !! d'O Capital- que não há produção.

{ ) Certo ( ) Errado
Errado
O
Nota da autora: Questão de período composto {conjunção) e pontuação.

No trecho origina!, pois explica; na transcriçào,
conclui: alterou o sentido. Segundo erro: a expressão
isto é deve, obrigatoriamente estar entre vírgulas por
explicar, assim como ocorre com a expressão ou seja,
também muito exigida por CESPE.

Texto para os itens.

Hoje, todos reconhecem porque Marx impôs esta
demonstracão no Liyro fi d'Q Caoital que não hà
producão Possível sem que seja assegurada a reoro·
ducão das condicões materiais da oroducão: a reoro
ducão dos meios de producão.
Qualquer economista, que neste ponto não se
distingue de qualquer capitalista, sabe que, ano após
ano, é preciso prever o que deve ser substitufdo, o que
se gasta ou se usa na produção: matéria-mima insta!acães fixas (ediffcios), instrumentos de oroducão
(máquinas) etc. Dizemos: qualquer economista é igual
a qualquer capitalista, pois ambos exprimem o ponto
de vista da empresa.
Louis Althusser. Ideologia e aparelhos ideológicos
da Estado. 3. ed. Lisboa: Presença, 1980 (com adaptações).
373. {Cespe - Agente de Polícia Federal DPF/2014) No texto, os termos "matéria-prima",
"instalações fixas (ediffcios)" e "instrumentos de
produção (máquinas)" são exemplos de "meios de
produção".

( ) Certo ( ) Errado

Errado
O Nota da autora: questão de coerência e pontuação.

Na forma original, há oração intercalada à oração subordinada substantiva objetiva direta e inserir
oração adjetiva {com pronome relativo) altera todo o
sentido.
375. (Cespe - Agente de Polícia Federal DPF/2014) O trecho "que não há produção possível
(...) dos meios de produção" (primeiro parágrafo) é
a demonstração a que se refere a expressão "esta
demonstração".

( ) Certo ( ) Errado

Certo
O
Nota da autora: Questão de coesão e pronome demonstrativo.

O pronome catafórico esta refere-se à ideia que
será citada, mencionada.

Trecho para o item.

(...) O tráfico de pessoas e as formas contemporâneas de trabalho escravo não são uma doença, e sim
uma febre que indica que o corpo está doente. Por isso,
sua erradicação não virá apenas com a libertação de
trabalhadores, equivalente a um antitérmico neces~
sárlo, mas oaliativo. O fim do tráfica passa por uma
mudança profunda, que altere o modelo de desenvolvi~
menta predatório do meio ambiente e dos trabalhadores. A escraviddo contemporânea não é um resquício de

Coesão e Coerência- Reescritura de frases

antigas práticas que vão desaparecer com o avanço do
capital, mas um instrumento utilizado pelo capitalismo
para se expandir.
Leonardo Sakamato. O tráfiw de seres humanos
hoje. In: História viva. Internet: <wwwl.uo/.com.br>
(com adaptações).
376. {Cespe - Agente de Polícia Federal OPF/2014) Os termos "febre", "antitérmico" e "paliativo" expressam a analogia do tráfico de pessoas e
do trabalho escravo na atualidade com um padrão
doentio cuja erradicação passa pela libertação dos
trabalhadores, embora não se limite a ela.
( ) Certo ( ) Errado
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377. (Cespe - Agente de Polícia Federal DPF/2014) A forma verbal Hinfligem" está empregada no texto com o mesmo sentido que está
empregada na seguinte frase: Os agentes de trânsito
infligem multas aos infratores.
{ ) Certo ( ) Errado

Errado

O
Nota da autora: Questão de coerência e
semântica {ortografia).
No texto: sentido de "ocasionar prejuízo"; no
item: sentido de "apllcar pena, castigo ou punição
por alguma coisa".
..

Certo- Há ligações semânticas (de significados}:

O tráfico de pessoas e as formas contemporâneas de trabalho escravo__,. não são uma doença;

DICA

Infringir: não respeitar nem obedecer; violar
uma lei efou uma norma; transgredir: infringir o
regulamento.

--+e sim uma febre
sua erradicação não viráapenascom a libertação
de trabalhadores
--+equivalente a um antitérmico
--+necessário, mas paliativo.

378. (Cespe - Agente de Polícia Federal DPF/2014) Dados os sentidos do trecho introduzido
por dois-pontos, o vocábulo "fronteiras" deve ser
interpretado em sentido amplo, não estando restrito
ao seu sentido denotativo.
{ ) Certo ( ) Errado

Observação: analogia significa em que há relação de correspondência ou semelhança entre coisas e/
ou pessoas distintas.

Texto para os itens.
O uso indevido de drogas constitui, na atualidade
séria e persistente ameaça à humanidade e à estabilidade das estruturas e valores políticos, econômicos,
sociais e culturais de todos os Estados e sociedades.
Suas consequências infligem considerável prejuízo às
nações do mundo inteiro, e não são detidas por front'firrll: avançam por todos os cantos da sociedade e
por todos os espaços geográficos, afetando homens
e mulheres de diferentes grupos étnicos, independentemente de classe social e económica ou mesmo de
idade. Questão de relevância na discussão dos efeitos
adversos do uso indevido de drogas é a associação do
trófico de drogas ilícitas e dos crimes conexos- geralmente de caróter transnacional - com a crimina/idade e a violência. Esses fatores ameaçam a soberania nacional e afetam a estrutura social e econômica
interna, devendo o governo adotar uma postura firme
de combate ao trófico de drogas, articulando-se internamente e com a sociedade, de forma a aperfeiçoar e
otimizar seus mecanismos de prevenção e repressão e
garantir o envolvimento e a aprovação dos cidadãos.
(Internet: <www.direitosh.umanos.usp.br>)

Certo - No sentido denotativo (real} significa
"limite, confim, o extremo de uma terra ou de uma
região, a parte de um país que confina com outro"; no
texto, o sentido é conotativo {figurado), pois não se
restringe a limitação territorial: avançam por todos os
cantos da sociedade e por todos os espaços geográficos,
afetando homens e mulheres de diferentes grupos étnicos, independentemente de classe econômica ou mesmo
deidade.
379. (Cespe - Agente de Polícia Federal DPF/2014) Caso o termo "na atualidade fosse deslocado para imediatamente apôs "drogas", e fossem
feitos os devidos ajustes na pontuação do texto, a
correção gramatical do texto seria mantida, mas
haveria prejuízo para seu sentido originaL
( ) Certo ( ) Errado

O

Nota da autora: Questão anulada.

Motivo de CESPE: Há duas formas de se pontuar o trecho após o deslocamento do termo "na
atualidade". Como a redação do item não foi clara
quanto à opção de pontuação, opta-se pela anulação do item.
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Trecho para o item.
Migrar e trabalhar. Quando esses verbos se conjugam da pior forma possível, acontece o chamado
tráfico de seres humanos. O tráfico de pessoas para
exploração econômica e sexual está relacionado ao
modelo de desenvolvimento que o mundo adota. Esse
modelo é baseado em um entendimento de competitividade que pressiona por uma redução constante nos
custos do trabclho.
No passado, os escravos eram capturados e vendidos como mercadoria. Hoje, a pobreza que toma populações vulneráveis garante oferta de mão de obra para
o tráfico - ao passo que a demanda por essa força
de trabalho sustenta o comércio de pessoas. Esse..Qs;!Q
atrai intermediários, como os gatos (contratadores que
aliciam pessoas para serem exploradas em fazendas e
carvoarias), os coiotes (especializados em transportar
pessoas pela fronteira entre o México e os Estados Unidos da América) e outros animais, que lucram sobre os
que buscam uma vida mais digna. Muitas vezes, é a iniciativa privada uma das principais geradoras do tráfico de pessoas e do trabalho escravo, ao forçar o deslocamento de homens, mulheres e crianças para reduzir custos e lucrar. Na pecuária brasileira, na produção
de cacau de Gana, nos tecelagens ou fábricas de tijolos
do Paquistão.

...

( )

Leonardo Sakamoto. O tráfico de seres humanos
hoje. In: História viva. Internet: <www2.uo/.com.br>
(com adaptações).

380. (Cespe - Agente de Polícia Federal DPF/2014) No texto, as expressões "esses verbos" e
"Esse ciclo" têm a mesma finalidade: retomar termos
ou ideias expressos anteriormente.
( ) Certo ( ) Errado

Certo - Os pronomes demonstrativos podem
desempenhar função anafórica, ou seja, retomar elementos, expressões ou ide ias citadas anteriormente,
a fim de náo repeti-los. Analise os dois trechos propostos pela questão:
• "Migrar e trabalhar. Quando esses verbos se
conjugam ...." (quais verbos? Migrar e trabalhar)
• "Hoje, a pobreza que torna populações vulneráveis garante oferta de mão de obra para o tráfico- ao passo que a demanda por essa força
de trabalho sustenta o comércio de pessoas. Esse
ciclo atrai intermediários..." (qual ciclo? Pobreza
torna populações vulneráveis X demanda sustenta o comércio de pessoas)

Texto para os itens.
O que tanto gente foi fazer do lado de fora do tribunal QflQg_ foi julgado um dos mais famosos casais acusados de assassinato no oaís? Torcer pela justiça, sim: as
evidências permitiam uma forte convicção sobre os cu/oados muito antes do encerramento das investigações.
Contudo, para torcer pela justiça, não era necessário
acampar na porta do tribunal, de onde ninguém podia
pressionar os íurados. Bastava fazer abaixo-assinados
via Internet pela condenação do pai e da madrasta da
vítima. O que foram fazer lá, ao vivo? Penso que as pessoas não torceram apenas pela condenação dos l2fln::
doais suspeitos. Torceram também para que a versão
que inculpou o pai e a madrasta fosse verdadeira.
O relativo alívio que se sente ao saber que um assassinato se explica a partir do círculo de relações pessoais
da vítima talvez tenha duas explicações. Primeiro, a fantasia de que em nossas famílias isso nunca há de acontecer. Em geral temos mais controle sobre nossas relações íntimas que sobre o acaso dos maus encontros que
podem nos vitimar em uma cidade grande. Segundo,
porque o crime familiar permite o lenitivo da construção
de uma narrativa. Se toda morte violenta, ou súbita, nos
deixa frente a frente com o real traumótico, busca-se a
possibilidade de inscrever o acontecido em uma narrativa, ainda que terrível capaz de produzir sentido para
o que não tem tamanho nem nunca terá, o que não tem
conserto nem nunca terá, o que nt.io faz sentido.

Maria Rito Khel. A morte do sentido. Internet:
<www.mariaritakehl.psc.br> (com adaptações).

381. (Cespe - Escrivão de Polícia Federal DPF/2013) As expressões nominais "os culpados", "os
jurados", "principais suspeitos" e o "o pai e a madrasta"
formam uma cadeia coesiva, referindo-se a "um dos
mais famosos casais acusados de assassinato no país".
( } Certo { ) Errado

Errado- um dos mais famosos casais acusados
de assassinato no país são: os culpados, principais
suspeitos e o pai e a madrasta, mas não são os jurados. Aqui se perde a cadeia coesiva.
382. (Cespe - Escrivão de Polícia Federal DPF/2013) A substituição da expressão "ainda que
terrível" por senão que terrível preservaria a correção
gramatical e o !>entido original do texto.
( ) Certo ( ) Errado

Errado
O Nota da autora: Questão de coerência e período composto.

Coesão e Coerência - Reescritura de frases
A substituição da expressão "ainda que terrível"
por "senão que terrivel" afeta a correção gramatical
e o sentido original do texto. "Ainda que" indica con~
cessão. "Senão que" compõe a conjunção coordena~
tiva "não só ... senão que".
383. (Cespe - Escrivão de Polícia Federal DPF/2013) O emprego dos elementos "onde" e
"de onde'', no texto, é próprio da linguagem oral
informal, razão por que devem ser substituídos,
respectivamente, por no qual e da qual, em tex~
tos que requerem o emprego da norma padrão
escrita.
( ) Certo ( ) Errado

Errado- É equivocado afirmar que o emprego
dos termos "ONDE" e "DE ONDE", no texto, é próprio
da linguagem oral informal. O termo "ONDE'' está
empregado corretamente como pronome relativo,
na indicação de lugar. Esclarece-se ainda que dicionários especializados da Língua Portuguesa fazem
constar o termo RESPECTIVO, do qual se deriva RESPECTIVAMENTE.

Texto para os itens.
A fim de solucionar o litígio, atos 5ucessivos e concatenados são praticados pelo escrivâo. Entre eles,
estâo os atos de comunicação, os quais são indispensáveis para que os sujeitos do processo tomem conhecimento dos atos acontecidos no correr do procedimento
e se habilitem a exercer os direitos que lhes cabem e a
suportar os ônus que a lei lhes impõe.

Internet: <http://jus.com.br> (com adaptações).

384. (Cespe - Escrivão de Polícia Federal DPF/2013) Não haveria prejuízo para a correção gramatical do texto nem para seu sentido caso o trecho
"A fim de solucionar o litfgio" fosse substituído por
Afim de dar solução à demanda e o trecho "tomem
conhecimento dos atos acontecidos no correr do
procedimento" fosse, por sua vez, substituído por
conheçam os atos havidos no transcurso do acontecimento.
( ) Certo ( ) Errado
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385. (Cespe - Escrivão de Polícia Federal DPF/2013) Acorreção gramatical do texto seria mantida caso a expressão "os quais" fosse substituída por
que ou fosse suprimida, desde que, nesse último
caso, fosse suprimida também a forma verbal "são".
( ) Certo ( ) Errado

Certo
-Justificativa de anulação e de manutenção de
gabarito (com base no modelo de prova disponível
no sítio do CESPE/UnB): as duas propostas de substituição estão corretas. Vejamos: 1) Entre eles, estão os
atos de comunicação, que são indispensáveis... Nesse
caso, ocorreu a alteração entre dois pronomes relativos corretamente intercambiáveis no contexto da
oração. 2) Entre eles, estão os atos de comunicação,
indispensáveis... Reescritura correta, na qual se ocultou o pronome e o verbo de ligação. A vírgula deve
ser mantida para não ser alterado o sentido da oração.

Trecho para o item.
(.. ) O neurocientista relatou que quase três quartos dos primeiros 250 americanos que tiveram suas
condenações penais anuladas graças ao exame de
DNA haviam sido vftimas de falso testemunho ocular.
Um psicólogo entrevistado afirmou que, dependendo
de como se conduz uma acareação, ela pode confundir a pessoa interrogada.

Correio Braziliense, 26/7/2013 (com adapta~
ções).
386. (CESPE- Analista- MPU/2013) Mantendo-se
a correção gramatical e o sentido original do texto,
o último período do trecho poderia ser reescrito
da seguinte forma: Segundo um psicólogo entrevistado, a forma como é conduzido uma acareação
pode confundir os interrogados.
( ) Certo ( ) Errado

Errado
O Nota da autora: Questão de coerência e concordância.
O erro é de concordância nominal: a forma como
é conduzida uma acareação.

Errado- 1. Haveria prejuízo ao substituir os termos, pois a fim significa para, com o propósito, com
o intuito e indica finalidade; afim é um adjetivo e significa igual, semelhante, parecido. 2. Procedimento
e acontecimento não pertencem ao mesmo campo
semântico.

Trecho para os itens.
Recordar algo nunca ocorrido é comum e pode
acontecer com pessoas de qualquer idade. Muitos
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individuas sequer percebem que determinadas lembranças foram criadas, pois as cenas e até os sons
evocados pelo cérebro surgem com a mesma niti·
dez e o mesmo grau de detalhamento das memórias
reais.
De acordo com alguns neurocientistas, quando
a pessoa se recorda de uma sequência de eventos, o
cérebro reconstrói o passado juntando os "t!}olosn de
dados, mas somente o ato de acessar as lembranças já
modifica e distam: a realidade.(... )

Correio Braziliense, 26/7/2013 {com adaptações).
387. (CESPE- Analista - MPU/2013) Sem prejuízo
para a correção gramatical e a informação origina!
do texto, a oração "quando a pessoa se recorda de
uma sequência de eventos" poderia ser reescrita
das seguintes formas: sempre que lembramos uma
sucessão de fatos; ao nos lembrarmos de eventos
consecutivos.
{ ) Certo ( }Errado

Certo- Quando indica tempo; sempre e ao também se referem a tempo, isto é, a ideia é mantida e
não há erro gramaticaL
388. (CESPE -Analista- MPU/2013) Sem prejuízo

para a correção gramatical, a oração "mas somente o
ato de acessar as lembranças já modifica e distorce a
realidade" poderia ser assim reestruturada: embora
o próprio acesso à lembranças as modifiquem e,
assim, distorçam a realidade.

ma-se hardware literalmente "equipamento duro~ e a
outra denomina-se software, 't::quipamento macio~ O
hardware é constitufdo por todas as coisas sólidas
que o aparelho é feito. O software é constituído por entidades "espirituais" símbolos que formam os programas que seróo gravados. {...)

com

Rul;•em Alves. Sobre o tempo e a eternidade.
Campinas:Papirus, 1996 (com adaptações).
389. {CESPE- Analista- MPU/2013) Sem prejuízo

da coesão textual, o trecho sublinhado poderia ser
reescrito da seguinte forma: O hardware constitui-se
dos elementos sólidos do aparelho, e o software, de
entidades "espirituais" - símbolos que formam os
programas gravados.
{ ) Certo ( ) Errado

Certo - Curiosidade da língua inglesa: O termo
"software" foi criado na década de 1940, e é um trocadilho com o termo hardware. "Hardware", em inglês,
significa "ferr<lmenta física". Software seria tudo o que
faz o computador funcionar excetuando-se a parte
física dele.
Quanto à língua portuguesa: Os dois períodos
do trecho encontram-se na voz passiva analítica {ser
r particípio) e na transposição, sugerida pelo CESPE,
a oração está na passiva sintética (V.T.D. + se) e foi
inserida uma vírgula após software indicando zeugma
(omissão do verbo): e o software, (constltui~se) de entidades "espirituais". Perceba que as informações foram
mantidas.

( ) Certo ( ) Errado
Trecho para o item.
Eri-ado
O Nota da autora: Questão de coesão,

coerên~

cia e crase.
O sentido foi mantido, mas o uso do acento indicativo de crase está incorreto. Se o~ está no singular
(seguido de substantivo plural}, deduz-se que seja
apenas uma preposição e para haver crase, é necessária a junção de preposição a+ artigo a.

Fixe: Não há crase em singular (a}+ plural (lembranças).

Trecho para o item.
Nós somos muito parecidos com computadores. O
funcionamento dos computadores, como todo mundo
sabe, requer a interação de duas partes. Uma delas cho-

(... ) Não se conserra um programa com chave
de fenda, porque o software é feito de sfmbolos, e
somente sfmbolos podem entrar nele. Assim, para se
lidar com o software, há que se fazer uso dos s(mbolos. Por isso, quem trata das perturbações do software
humano nunca se vale de recursos físicos para tal.
Suas ferramentas são palavras, e podem ser de poetas,
humoristas, palhaços, escritores, gurus, amigas e até
mesmo de psicanalistas.
Dados esses pressupostos teóricos, estamos agora
em condições de oferecer uma receita que garantirá
àqueles que a seguirem à risca saúde mental até o fim
dos seus dias. Opte por um software modesto. Evite as
coisas bAlas e comoventes. A beleza é perigosa para o
hardware. Cuidado com a música. Brahms e Mahler
são especialmente contraindicados. Quanto às leituras, evite aquelas que fazem pensar. E, aos domingos,
nõa se esqueça dos programas de auditório. Seguindo
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essa receita você terá uma vida tranquila, embora
banal. Mas, como você cultivou a insensibilidade, você
não perceberá o quão banal ela

u.)

para as relações de coesão e coerência do texto, por
Assim como.

Rubem Alves. Sobre o tempo e a eternidade.
Campinas: Papirus, 1996 (com adaptações).
390. (CESPE- Analista- MPU/2013) Respeitando-se os princípios de coesáo textual e as regras semântico-sintáticas, o trecho "uma receita que garantirá
àqueles que a seguirem à risca saúde mental até o
fim dos seus dias" poderia ser expresso da seguinte
forma: uma receita que, até o fim dos seus dias, irá
garantir saúde mental aos que a seguirem à risca.

Certo- Não se perca em período composto, pois
se trata {releia o enunciado) de sentido- coerência.
Vocábulos que indicam semelhança, comparação
e conformidade: igualmente, da mesma forma,
assim também, do mesmo modo, similarmente,
semelhantemente, analogamente, por analogia, de
maneira idêntica, de conformidade com, de acordo
com, segundo, conforme, sob o mesmo ponto de
vista, tal qual, tanto quanto, como, assim como, bem
como, como se.

( ) Certo ( } Errado

Errado- A informação foi alterada. 1. A receita
(sujeito) garantirá (V.T.D.I.) àqueles que seguirem
à risca (0.1.} saúde mental (O.D.) até o fim dos seus
dias (adjunto adverbial de tempo ou limite); 2. Ao
deslocar o adjunto adverbial, deixou de se referir ao
tempo indicado pelo verbo garantir, isto é, alterou o
sentido.

Trecho para os próximos itens.
A inércia da vida real desaparece magicamente
na navegação pelo ciberespaço, desprovida de fricção.
No mercado atual, encontramos uma série de produtos privados de suas propriedades malignas: café sem
cafeína, creme sem gordura, cerveja sem álcool... ciberespaço. A realidade virtual simpfesmente generaliza ess~ procedimento: cria uma realidade privada
de substância. Da mesma maneira que o café descafeinado tem cheiro e gosto semelhantes aos do café,
sem ser café, minha persona na rede é sempre um '~u"
descafeinado. Por outro lado, existe também o excesso
oposto, e muito mais perturbador: o excedente de
minha persona virtual com relação ao meu "eu" real.
Nossa identidade social, o pessoa que presumimos
ser em nosso intercur.so social, já é uma máscara, já
envolve a repressão de nossos impulsos inadmissíveis;
e é precisamente nessas condições de "só uma brincadeira; quando as regras que regulam os intercâmbios
de nossas vidas reais estão temporariamente suspensas, que podemos nos permitir a exibição dessas atitudes reprimidas. (...)

Slavoj Zizek. Identidades vazias. Internet:
<http://slavoj-zizek.blogspot.com.br>(com
adaptações).
391. (CESPE- Analista Judiciário- Area Administrativa- STF/2013) A locução adverbial "Da mesma
maneira que" poderia ser substituída, sem prejuízo

392. (CESPE - Analista Judiciário - Ãrea Administrativa- STF/2013) Sem prejuízo para a correção
gramatical do texto, o trecho "é precisamente {...)
atitudes reprimidas" poderia ser assim reescrito: é
justamente nas condições de "só uma brincadeira",
ainda que as regras que regulam os intercâmbios de
nossas vidas reais estejam temporariamente suspensas, que podemos nos permitir à exibição dessas atitudes reprimidas.

Errado - Avalie a correção gramatical e não
o sentido, por isso: muito cuidado. O erro está na
regência do verbo permitir (algo a alguém): podemos nos permitir (0.1.) a exibição dessas atitudes
(O.D.).

Trecho para o item.
(... ) A segunda concepção está centrada na ídeia
de que a segurança é um serviço público a ser prestado pelo Estado e cujo destinatário é o cidadão. Nao
há, nesse caso, mais inimigo a combater, mas cidadão para servir. A polícia democrática não discrimina, não faz distinções arbitrárias: trata os barracos nas favelas como domicílios invioláveis, respeita
os direitos individuais, independentemente de classe,
etnia e orientação sexual, não só se atendo aos limites
inerentes ao estado democrático de direito, mas
entendendo que seu principal papel é promovê~
-lo. A concepção democrática estimula a participação popular na gestão da segurança pública, valoriza
arranjos participativos e incremento a transparência
das instituições policiais. (...)

Cláudio Pereira de Souza Neto. A segurança
pública na Constituição Federal de 1988: con~
ceituação constitucionalmente adequada, competências federativas e órgãos de execução
das políticas. Internet: <www.oab.org.br> (com
adaptações).
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393. (CESPE- Delegado de Polícia- BA/2013) No
trecho nque seu principal papel é promovê-lo", o
pronome "seu" refere-se a #polícia democrática" e a
forma pronominal "lo" refere-se a "estado democrático de direito".

( ) Certo { ) Er~ado

Certo
Nota das autoras: Questão de coesão textual
(pronome possessivo e pessoal).
Em itens assim, basta fazer a substituição dos
termos: o papel principal da polícia democrática é
promover o estado democrático de direito.

Trecho para o item.
(... )Após a Segunda Guerra Mundial, os movimentos nacionalistas e independentistas que vinham se firmando desde o período entre-guerras ganharam força
tanto na Africa quanto na Asia. (..J Internet: <http://

lismo britânico na fndia de Gandhi, com o movimento
de resistência passiva não violenta, terminou com o
independência, em 1947, mas foi seguida de violentos
conflitos étnicos, principalmente em virtude de diferenças religiosas entre hinduístas e muçulmanos. A ocupação japonesa na Ásia favorecia a manifestação do
nacionalismo, ao mesmo tempo em que as ide ias revolucionárias de Marx e Engels ganhavam força.

Oprocesso que levou à partilha colonial de regiões
africanas e asiáticas, criando países fictícios, culminou em longas batalhas por independência. Gerou,
também, como consequência, movimentos separatistas, conflitos étnicos e religiosos, e guerras cMs, com
reflexos que perduram até os dias de hoje.
Internet: <http://acervo.estadao.com.br>
(com adaptações).
395. (CESPE- Delegado de Polícia - AL/ 2012) O
trecho "criando países fictícios" poderia, sem prejuízo do sentido original do texto, ser st,~bstítuído por

dando origem a países que passaram a existir por convenção.

( ) Certo ( ) Errado

acervo.estadao.com.br> (com adaptações).
394. {CESPE- Delegado de Polícia - AL/2012) O

deslocamento do vo::ábulo "tanto" para imediatamente antes da forma verbal "ganharam" manteria
a correção gramatical e o sentido origi:-~al do texto.
( ) Certo ( ) Errado

Certo
O Nota da autora: Questão de período composto
e coerência (semântica) e foi muito polêmica sem haver
necessidade para tanto. Dividindo as informações facilita:
Criando pafses equivale a dando origem a países;
países fictícios equivale a países que passaram a

Errado
O Nota da autora: O gabarito foi alterado pela
banca. De certo passou a ser considerado, justamente, errado. Explicação a seguir.
A expressão utilizada indica comparação dos
locais onde os movimentos ganharam força: tanto
(na África) quanto (na Ásia) e não pode ser deslocada
para antes do verbo porque alteraria o sentido original, embora a gramática permanecesse correta. Veja:
1)

... os movimentos ganharam força tanto na

África quanto na Ásia.
2)

--

os movimentos tanto ganharam força na
África quanto na Ásia-.--

existir por convenção.
Fictício significa que é irreal, inverossímil, fabuloso:
personagem fictícia. Simulado, aparente, ilusório: cena
fictícia. Em que há falsidade, simulação: vivia mentindo e todo o seu comportamento era fictício. Que é
resultado do imaginário: inventou uma história fictícia.
Que só persiste por combinação ou por um acordo estabelecido: preço fictício do real.

Através do contexto, sabemos que tudo isso está
diretamente ligado a passaram a existir por convenção, pois não existiam. Se não existiam, eram fictícios.

Trecho para o item.
Trecho para o item.
(.. )Após a Segunda Guerra Mundial, os movimentos nacionalistas e independentistas que vinham se firmando desde o período entre-guerras ganharam força
tanto na Africa quanto na Asia. A luta contra o colonia-

(•••) Vários territórios asiáticos e africanos sofriam
influência inglesa e francesa, e a Coreia havia sido
anexada pelo Japão em 1910-país que, a partir dos
anos 30 do século XX, aumentou consideravelmente
seu poder sobre o continente.(...)

Coesão e Coerência - Reescritura de frases

Internet:
<http://acervo.estadao.com.br>
(com adaptações}.

- - - - - - ------

396. (CESPE - Delegado de Polícia - Al/ 2012) O
elemento "pelo", em "a Core ia havia sido anexada pelo
Japão", poderia ser corretamente substituído por~·
( ) Certo ( ) Errado

399. (CESPE - Delegado de Polícia - Ali 2012)
Sem prejuízo do sentido, o periodo" E seria melhor
para todos- e também para a vida em sociedadepoder olhar para ele de frente" poderia ser reescrito
da seguinte forma: E seria melhor para que todos
pudessem olhar para ele de frente, inclusive para
que se vivesse em sociedade.
( ) Certo ( ) Errado

Certo
Nota das autoras: Questão de semântica, de
significado.
Anexada está no sentido de unida. O adjetivo anexada por indica que o Japão anexou (uniu), já que essa
forma só pode ser usada na voz passiva; anexada ao

significa que se juntou ao Japão, que se uniu. O sentido permanece o mesmo. Importante perceber o
que a banca exige e não é regência (não foi citado no
enunciado).
Cada um dos itens a seguir apresenta uma proposta de reescrita de trechos do texto, indicado
entre aspas, que deve ser julgada certa se estiver gramaticalmente correta e mantiver o sentido do texto,
ou errada, em caso contrário.
397. {CESPE- Delegado de Polida- Al/ 2012) "A
França foi a pioneira na dominação do continente
africano. A Inglaterra, no entanto, consagrada como
grande potência marítima desde a queda de Napoleão, rapidamente assumiu a liderança da colonização.": A França foi a primeira a dominar a África, mas
a Inglaterra, dedicada a ser a grande potência dos
mares, desde que a Napoleão caísse, passou a liderar
a colonização.
( ) Certo ( ) Errado

Errado- Na reescritura, o verbo passa para condição: caísse está no pretérito imperfeito do indicativo e tal alteração torna o período incorreto.

-----·---398. (CESPE - Delegado de Polícia - Al/ 2012)
"Como garantiam o domínio sobre a fndia, os ingleses
não se opuseram à penetração francesa na Ásia~: Porque gar~ntiam o domínio da fndia, a Inglaterra não se
posicionou contra a presença francesa na Ásia.
( ) Certo { ) Errado

Errado - Na reescritura, o verbo não concorda
com o sujeito. Quem garantia o domínio da fndia? A
Inglaterra garantia. O primeiro período está correto
porque garantiam concorda com os ingleses.

Errado - O tempo verbal foi alterado para pretérito imperfeito do subjuntivo (vivesse) e passa a
indicar condição. Assim, haveria prejuízo do sentido.

Trecho para o item.
.) Para não envelhecer, essa vilã dos contos de
fadas ultrapassa todos os limites e quebra todos os
interditos. Uma mulher da era a.CP {antes da cirur~
gia plástica), Ravenna suga a alma, a juventude e
a beleza das adolescentes e devora corações puros,
que arranca com suas unhas, enquanto chafurda na
amargura.(...)

Elaine Brum. Internet: <http:/lrevistaepoca.
globo.com> (com adaptações).
400. (CESPE- Delegado de Polícia- Al/ 2012} A
forma verbal "chafurda" está empregada, no texto,
em sentido denotativo.
( ) Certo ( ) Errado

Errado -0 verbo foi empregado no sentido figurado: estar envolto por vícios ou baixaria; render-se à
indignidade; corromper. Exemplo: chafurdava na baixaria.

No sentido denotativo, significa deitar ou deitar-se na lama (chafurda); revolver-se no chão: os selvagens chafurdavam (no lamaçal); não se chafurdavam
na lama.

AtençãoJ Julgue o item relativo a ídeias
e aspectos linguísticos do trecho.
(. .. )

A erradicação da pobreza vem sendo considerada
uma das maiores prioridades para a construção de
sociedades mais justas, assim como vem aumentando
o reconhecimento de que as causas e condições de
pobreza são diferentes para homens e mulheres, negros
e brancos. Por isso, estilo sendo realizados esforços
para que as necessidades das mulheres e negros sejam
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consideradas de forma explícita e efetiva nas estratégias de reduçào da pobreza e nas políticas de geração
de emprego e renda. Internet: <www.oit.org.br>, com
adaptações).

•·

401. (CESPE- Analista Judiciário- Administrativa- TRT 10/2013) O Ultimo período do trecho
pode ser reescrito, sem prejuízo do seu sentido
original e da correção gramatical, da seguinte
forma: Esse é o motivo da realização dos esforços com vistas ao atendimento das necessidades imediatas de mulheres e negros que reduzi·
rão a pobreza devido as políticas de geração de
emprego e renda.

( ) Certo ( ) Errado

Errai;( o- O sentido foi alterado e ocorreu quebra
na estrutura sintática. Erros gramaticais:
1)

2)

Pontuação (deveria haver intercalação devido
ao uso do pronome relativo) - Esse é o motivo
da realização dos esforços, com vistas ao atendimento das necessidades imediatas de mulheres
e negros, que reduzirão a pobreza.
Faltou o acento indicativo de crase: reduzirão a
pobreza devido às políticas de geração"" devido
aos políticos.

Atenção! Julgue o item relativo a ideias
e aspectos linguísticos do trecho.
( .. ) Um requisito básico para que o crescimento
econômico dos pafses se traduza em menos pobreza e
maior bem-estar e justiça social é melhorar as condições de vida das mulheres, dos negros e de outros grupos discriminados da sociedade; outro é aumentar sua
possibilidade de acesso a empregos capazes de garantir uma vida digna para si próprios e para suas famílias. A pobreza está diretamente relacionada aos níveis
e padrões de emprego, assim como às desigualdades e
à discriminação existentes na sociedade. Além disso, as
diferentes formas de discriminação estão fortemente
associadas aos fenômenos de exclusão social que dão
origem à pobreza e são responsáveis pelos diversos
tipos de vulnerabilidade e pela criação de barreiras
adicionais qu~ impedem as pessoas e grupos discriminados de superar situaçóes de pobreza. (. .. ) Internet:
<www.oit.org.br>, com adaptações).

402. (CESPE - Analista Judiciário - Adminis~
trativa - TRT 10/2013) Em "sua possibilidade de
acesso", o termo "sua" corresponde a da sociedade.

( ) Certo ( l Errado

Errado - Não é a possibilidade de acesso da
sociedade, mas sim a possibilidade das mulheres,
dos negros e de outros grupos discriminados da
sociedade a empregos capazes de garantir uma vida
digna para si próprios. Os fragmentos que constituem os itens seguii1tes foram adaptados de trechos
de notícias do sítio da OIT na Internet. Julgue-os no
que se refere à correção gramatical.
403. (CESPE - Analista Judiciário - Administrativa - TRT 10/2013) As conclusões do relatório da
OIT sobre desigualdades de genero estimulam a
ampliação das medidas de proteção social destinadas a reduzir a vulnerabilidade das mulheres e incentivam os investimentos em capacitaçao e educação,
bem como a instauraçao de políticas que favoreçam
o acesso ao emprego. O relatório enumera, ainda,
uma série de díretrízes políticas para ajudar as comunidades a reduzir os preconceitos de gênero nas
decisões relativas ao trabalho e a diminuir as disparidades de gênero no mercado laboral.

( ) Certo ( ) Errado

Certo - Atente-se a concordância, regência
(incluindo crase), verbo e pontuação.
404. (CESPE - Analista Judiciário - Administra~
tiva - TRT 10/2013) As taxas de desemprego das
mulheres são mais aftas do que às dos homens em
escala mundial e não se prevê melhoras desse quadro nos próximos anos, segundo relatório da O!T
que analisa as desigualdades de gênero em matéria
de desemprego, emprego, participação na força de
trabalho, vulnerabilidade e segregação setorial e
profissional.

{ ) Certo ( ) Errado

Errado- 1. As taxas de desemprego das mulheres são mais altas do que as (taxas) dos homens "' em
comparação, o último termo é sujeito do verbo elíp·
tico. 2. Não se preveem melhoras. Quando comparamos termos, a preposição de é facultativa, portanto
estão corretas as formas: As taxas de desemprego das
mulheres são mais altas do que as dos homens ou As
taxas de desemprego das mulheres são mais altas que
as dos homens.
405. (CESPE - Analista Judiciário - Administrativa- TRT 10/2013) Antes da crise mundial, as diferenças entre homens e mulheres, no que diz respeito
ao desemprego e à relaçáo emprego-população
haviam se atenuado. Nas economias avançadas, a

Coesâo e Coerência- Reescritura de frases
crise parece haver afetado aos homens nos setores
que dependam do comércio mais do que as mulheres. que trabalham em saúde e educação. Nos países
em desenvolvi.-nento, as mulheres foram particularmente afetadas nos setores relacionados com o
comércio.
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407. {CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária - CNJ/201 3) O termo "devido" está empregado,
no texto, com o sentido de merecido, justo.

( ) Certo ( ) Errado

( ) Certo ( ) Errado
Errado - Está empregado como débito, aquilo
que se deve.
Errado - 1. Falta vírgula para marcar intercalação: Antes da crise mundial, as diferenças entre
homens e mulheres, no que diz respeito ao desemprego e à relação emprego-população, haviam se
atenuado; 2. que dependam do comércio mais do
que as mulheres que trabalham em saúde e educação: retirar a vírgula, pois restringe as mulheres
que trabalham em saúde e educação (oração adjetiva restritiva não possui pontuação); 3. Nos países
em desenvolvimento, as mulheres foram particularmente afetadas nos setores relacionados ao comércio.
406. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária- CNJ/2013) O trecho "apresentar a moderação,
ou bom senso, como a virtude suprema" poderia
ser corretamente reescrito, sem prejuízo do sentido
do texto, da seguinte forma: apresentara moderação, ou seja, o bom senso, como a virtude suprema;
assim como o segmento "dever de respeitar a promessa feita, ou de cumprir o contratado" poderia
ser corretamente reescrito da seguinte maneira:
dever de respeitar a promessa feita, isto é, de cum-prir o contratado.

{ ) Certo ( ) Errado

Certo - O uso da locução ou seja, assim como
o uso da isto é confere mais ênfase ao texto sem
nenhum prejuízo do texto. São expressões explicativas.
Trecho para a próxima questão.
(... )De acordo com a tradição da jurisprudentia romana, a advertência de Cícero manifesta exatamente esse sentido. Com frequência, disse ele, há
ocasiões em que os atos que nos parecem os mais
dignos de um homem justo transmudam-se no seu
contrário. É o caso, por exemplo, do dever de respeitar a promessa feita, ou de cumprir o contratado.
Se a prática do ato devido prejudica o devedor, sem
nenhum proveito pãiãõ"Credor, o n6o cumprimento
da palavra dada é plenamente justificado, pois
a justiça nos obriga a dar sempre preferência ao
bem sobre o mal. (Fábio Konder Comparato. Ética:
direito, moral e religião no mundo moderno. São
Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 528-9, com
adaptações).

Considerando as ideias e os aspectos
linguísticos do trecho, julgue o item seguinte.
Um dos maiores méritos da sabedoria grega con·
sistiu, ju~tamente, em apresentar a moderaçào, ou
bom senso, comoa virtude suprema. No frontisp/cio
do templo de Apolo, em Delfos, uma das inscrições
célebres era: nada em excesso. Aquele que exerce seu
direito sem moderação acaba por perdê-lo. Do mesmo
modo, a exigência excessiva por um mal sofrido trans·
forma o exercício do direito em uma manifestação de
vingança pura e simples. Nesse caso, a justiça muda
de fado: ela se desloca para o lado do adversário. De
acordo com a tradição da jurisprudentia romana, a
advertência de Cícero manifesta exatamente esse sentido. Com frequência, disse ele, há ocasiões em que os
atos que nos parecem os mais dignos de um homem
justo transmudam-se no seu contrário. É o caso, por
exemplo, do dever de respeitar a promessa feita, ou de
cumprir o contratado. Se a prática do ato devido prejudica o devedor, sem nenhum proveito pa-;;oa:edor, o
não cumprimento da palavra dada é plenamente justificado, pois a justiça nos obriga a dar sempre preferência ao bem sobre o mal. (. . .) (Fábio Konder Camparato. ttica:direito, moral e religião no mundo moderno.
São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 528-9, com
adaptações).

408. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciá·
ria- CNJ/2013} O termo "devido" está empregado,
no texto, com o sentido de merecido, justo.

( ) Certo ( } Errado

Errado- Está empregado como débito, aquilo
que se deve.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do texto, julgue os itens a seguir.
Se considerarmos o panorama internacional, perceberemos que o Ministério Público brasileiro ésingular.
Em nenhum outro pais, há um Ministério Público que

Revisaço"' -língua Portuguesa· Dudo Nogueira
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apresente perfil institucional semelhante ao nosm ou
que ostente igual conjunto de atribuições.
Do ponto de vista da localização institucional, há
grande diversidade de situações no que se refere aos
Ministérios Públicos dos demais países da América
Latina. Encontra-se, por exemplo, Ministério Público
dependente do Poder Judiciário na Costa Rica, na
Colômbia e, no Paraguai, e ligado ao Poder Executivo,
no México e no Uruguai.
Constata-se, entretanto, que, apesar da maior
extensão de obrigações do Ministério Público brasileiro, a relaçóo entre o número de integrantes da instituição e a populaçóo é uma das mais desfavoráveis
no quadro /atino-americano. De fato, dados recentes indicam que, no Brasil, com 4,2 promotores paro
cada 100 mil habitantes, há uma situaçóo de clara
desvantagem no que diz respeito ao número relativo
de integrantes. No Panamá, por exemplo, o número
é de 15,3 promotores para cada cem mil habitantes;
na Guatemala, de 6,9; no Paraguai, de 5,9; na Bolívia, de 4,5. Em situação semelhante ou ainda mais
crítica do que o Brasil, estão, por exemplo, o Peru,
com 3,0; a Argentina, com 2,9; e, por fim, o Equador,
com a mais baixa relação: 2,4. É correto dizer que há
nações proporcionalmente com menos promotores
que o Brasil. No entanto, as atribuições do Ministério
Público brasileiro são muito mais extensas do que as
dos Ministérios Públicos desses países. (Maria Tereza
Sadek. A construção de um novo Ministério Público
resolutivo. Internet: https://aplicacao.mp.mg.gov.br,
adaptado).

409. {CESPE - Analista do MPU/2013) No último
período do texto, a palavra "atribuições" está subentendida logo após o vocábulo "as" (final do texto),
que poderia ser substituído por aquelas, sem prejuízo para a correção do texto.
{ ) Certo ( ) Errado

Certo - Encaixe~a: No entanto, as atribuições
do Ministério Público brasileiro são muito mais
extensas do que as dos Ministérios Públicos desses países."" No entanto, as atribuições do Ministério Público brasileiro são muito mais extensas
do que as atribuições dos Ministérios Públicos
desses países.
410. (CESPE- Analista do MPU/2013) Seriam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto se
o primeiro parágrafo fosse assim reescrito: Quando
se examina o contexto internacional, concluímos
que não há situação como a do Brasil no que se refere
a existência e desempenho do Ministério Público.
( ) Certo ( ) Errado

c
(I

Errado- Belo "peguinha"! Esse item é o que todo
concurseiro adora. Você erra, mas acerta. Claro que
atenção enfatiza a inexistência de crase, certo? Muito
confiante e feliz, insere o acento indicativo de crase
antes do vocábulo existência, coloca o item como
errado e passa para o próximo item.
Vamos ver o que CESPE aprontou dessa vez?
Há dois itens a serem avaliados: correção gramatical e coerência.
1)

A gramática está correta porque há paralelismo.

Há dois termos ligados ao verbo referir-se: existência e desempenho.
Duas opções:
~

... no que se refere à existência e ao desempenho.

~

.. no que se refere a existência e desempenho.

Perceba que no segundo caso, não há artigo no
segundo substantivo masculino. Se não há artigo
no segundo, não há, também, no prlm~iro, porque
o artigo deve acompanhar os dois elementos ou
nenhum.
2) A coerência está errada, ou seja, o sentido não
corresponde ao original:
Dividindo as informações para facilitar;
Se considerarmos o panorama internacional, perceberemos que o Ministério Público brasileiro é
singular= Quando se examina o contexto internacional, concluímos que não há situação como a
do Brasil (MP é citado posteriormente): Correto.
Em nenhum outro país, há um Ministério Público
que apresente perfil institucional semelhante
ao nosso ou que ostente igual conjunto de
atribuições. = no que se refere a existência e
desempenho do Ministério Público. Aqui está
o erro, pois falta informação que foi citada no
texto: perfil e ostentação.

411. (CESPE- Promotor de Justiça- T0/2012)
Uma das vantagens da investigação conduzida pelo
MP reside na independência funcional de seus membros,
um princípio constitucional que os preserva de ingerências hierârquicas ou externos. Promotores e procuradores devem obediência à lei e a ninguém mais. Isso não
ocorre com as autoridades policiais, organizadas hie~
rarquicamente, subordinadas ao Poder Executivo e fiscalizadas pelo MP. Não poderia ser diferente: é contra os
fundamentos de nossa democracia conferir independência a instituições armadas. (Bruno Ca/abrich. Q!lem tem
medo da investigação pelo Ministério Público? In: Correio
Braziliense, 2816/2012, p. 19., com adaptações).
Considerando os aspectos linguísticos do texto
acima, assinale a opção correta.

oesão e Coerência - Reescritura de frases
\) O emprego do sinal indicativo de crase em "à lei"
é facultativo, razão por que sua retirada não prejudicaria a correção gramatical do texto.
3) O pronome "Isso" retoma "Uma das vantagens
da investigação conduzida pelo MP".
C)

Caso a expressão "que são" fosse inserida imediatamente antes de "organizadas", seria mantida a correção gramatical do texto.

:D) O sinal de dois-pontos marca o início de uma
enumeração.
(E)

Sería mantida a correção gramatical do período
caso fosse inserida uma vírgula imediatamente
após "MP", conferindo-se ênfase à informação
vinculada a partir da forma verbal "reside~~.

Alternativa "c": correta -Trata-se de partícula
expletiva: um termo sem função sintática que pode
ser inserido ou retirado do texto, sem que altere sua
correção gramatical, coerência e coesão. -+ "[. . .]Isso
não ocorre com as autoridades policiais, uque são" organizadas hierarquicamente, subordinadas ao Poder Executivo ... u

Alternativa "a"- o emprego da crase antes de
palavra feminina é obrigatório.
Alternativa "b" - o pronome "ísso" retoma
"obediência à lei e a ninguém mais".
Alternativa "d"- o sinal de dois-pontos marca
uma citação.
Alternativa "e" - não se separa por vírgula o
sujeito e o verbo. Veja: -+ "Uma das vantagens da
investigação conduzida pelo MP reside na independência ... "--)- Sujeito+ Verbo
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dia, os polícias têm maior estrutura para isso, além
de ser essa a sua função primordial-, não se pode
impedir que, em determinados casos, o MP investigue, sob pena de que criminosos permaneÇam sem
punição.
Uma primeira vantagem da investigação direta
do MP é o ganho de qualidade e rapidez, uma vez que
a prova será obtida diretamente p~1r aquele que avaliará sua pertinência e legitimidade para o processo.
Sob a direção imediata do MP, serão produzidas
somente as provas que realmente permitam a condenação dos culpados (ou o arquivamento dos autos,
caso se verifique a inocência do investigado). Além de
zelar pela regularidade da prova, o que contribui para
evitar nulidades que muitas vezes levam à perda de
investigações importantíssimas, é dever do MP assegurar o respeito aos direitos do investigado, evitando
abusos lamentavelmente ainda rotineiros em procedimentos da polícia. (Bruno Calabrich. Quem tem
medo da investigação pelo Ministério Público? In: Correio BraziUense, 2816/2012, p. 19., com adaptações).

412. {CESPE - Promotor de Justiça - T0/2012)
Seriam mantidos o sentido original e a correção gramatical caso se substituísse o trecho

(A} nevitando abusos lamentavelmente ainda rotineiros em procedimentos da polícia" por ainda
prevenindo abusos lamentáveis na rotina investigatória policial.
(B} "além de ser essa a sua função primordial" por
demais de essa ser a sua função desde os primórdios.
(C) nsob pena de que criminosos permaneçam sem
punição" por no risco de se manter criminosos na
impunidade.
{D) "Sob a direçáo imediata do MP" por Dirigidos
imediatamente pelo MP_

Texto para a próxima questão.
As leis que regulam o funcionamento do-MP-e
preveem a realização de diligências investigatórias
-têm quase vinte anos de vigência. Desde a CF, não
houve nenhuma modificação substancial em nossa
legislação no que diz respeito às atribuições do MP.
Se na lei nada foi alterado, o que certamente
mudou nos últimos anos (ai o fato de que o MP brasileiro passou a desenvolver seus trabalhos cada vez
com mais eficiência, o que possibilitou que fossem
processadas e eventualmente condenadas pessoas
que, antes, se mantinham ina/cançáveis pela justiça.
Embora a realização de investigações criminais
diretamente pelo MP não deva ser a regra- no dia a

{E) "caso se verifique a ii'10cencía do investigado"
por na hipótese de ser o investigado dado por
inocente.

Alternativa "e": correta- caso= na hipótese de
ser o investigado dado por inocente-+ "'caso se verifique a inocência do investigado"
Alternativa "a" - a simples troca de lugar do
vocábulo nainda" implicou alteraçâo de sentido. No
primeiro trecho, os abusos ainda são rotineiros. Já no
segundo, a prevenção é que "ainda" acontece" evitando abusos lamentavelmente ainda rotineiros em
procedimentos da polícia" ainda prevenindo abusos
lamentáveis na rotina investigatória policial.

Revisaço' ~língua Portuguesa Duda Nogueira

1030

.,.

9

Alternativa "b"- "além de ser essa a sua função
primordial" (Aqui, a função é primordial, essencial.)
demais de essa ser a sua função desde os primórdios.
(Aqui, a função é atribuída a alguém desde o princípio dos tempos além de que o vocábulo "demais"
está usado inadequadamente).

tivo é fundamenta! para se entender como chegam
a interferir na própria ordenação da sociedade.(... )
(In: João C. de C. Rocha (Org.). Interseções: a materialidade da comunicaçóo. Rio de Janeiro: !mago;
EDUERJ, 1998, p. 12, 14·15, com adaptações).

Alternativa "c"- "sob pena de que criminosos
permaneçam sem punição" (Soh o risco de que criminosos permaneçam sem punição) no risco de se
manter criminosos na impunidade. ("no risco" está
gramaticalmente incorreto)

415. (CESPE ~ Analista Jiudiciário - Area Judiciária- STJ/2012) O período do trecho poderia ser
assim reescrito, sem prejuízo para a correção gramatical do texto: Compreender, pois, o modo porque tais materialidades influenciam na elaboração
do ato comunicativo é essencial para entender-se
como elas chegam à afetar na própria organização
do tecido social.

Alternativa "d" - "Sob a direção imediata do
MP" (sob o comando direto do MP) dirigidos imediatamente pelo MP. (o MP dirige algo imediatamente)

·•!

( ) Certo ( ) Errado
413. (CESPE - Delegado de Polícia - AL/ 2012)
"Gerou, também, como consequência, movimentos
separatistas, conflitos étnicos e religiosos, e guerras civis; com reflexos que perduram até os dias de
hoje.": Em consequência, deu origem, ainda, a movimentos de separação, conflitos étnicos e religiosos e
guerras civis, cujos reflexos ainda perduram.
( ) Certo ( ) Errado

Certo- Dividindo informações para facilitar:
Gerou, também, como consequência ""Em consequência, deu or"igem, ainda.
movimentos separatistas "" movimentos de
separação.
com reflexos que perduram até os dias de hoje""
cujos reflexos ainda perduram.
414. (CESPE - Delegado de Polícia - Al/ 2012)
"a busca por novos mercados consumidores e por
matérias-primas de baixo custo, em decorrência da
Revolução Industrial, o que levou as nações europeias a voltarem-se para as regiões da África e da
Asia": a procura de novos mercados de consumidores e de matérias-primas a baixo custo causado pela
Revolução Industrial levaram as nações europeias a
voltarem-se para a África e a Ásia
( ) Certo ( ) Errado

I

Errado - Por que
chegam a afetar.

=

pelo qual; para entender;

Atenção! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do trecho.
(. .. ) Quantas bibliotecas de Alexandria permanecem ignoradas devido à negligência com a materialidade dos meios de comunicação?(. . .) (In: João
C de C. Rocha (Org.). Interseções: a materialidade da
comunicação. Rio de Janeiro: /mago; EDUERJ, 1998,
p. 12, 14·15,comadaptaçóes)

416. (CESPE ~ Analista Judiciário ~ Área Judiei~
ária- STJ/2012) A pergunta às linhas finais do primeiro pari3grafo poderia ser suprimida do texto sem
prejuízo para a sua coerência.
( ) Certo ( } Errado

Certo - Esta pergunta é apenas um complemento de reflexão do autor.

Atenção! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ide ias do trecho.

Errado- Alterou o sentido.

Atenção! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do trecho.
(... ) Compreender, portanto, como tais materiafídades influem na elaboração do ato comunica-

O conceito de materialidade da comunicação
supõe a reconstrução da materialidade específica
mediante a qual os valores de uma cultura são, de
um lado, produzidos e, de outro, transmitidos. Tal
materialidade envolve tanto o meio de comunica~
ção quanto as instituições responsóveis pela reprodução da cultura e, em um sentido amplo, inclui as
relações entre meio de comunicação, instituições e
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hábitos mentais de uma época determinada. Vejamos: para o entendimento de uma forma particular de comunicação- por exemplo, o teatro na Grécia clássica ou na lnglarerra elizabetana; o romance
nos séculos XVII/ e XIX; o cinema e a televisão no
século XX; o computador em nossos dias -, o estudioso deve reconstruir tonto as condições históricas
quanto a materialidade do meio de comunicação.
Assim, no teatro, a voz e o corpo do ator constituem
uma materialidade muito diferente da que será
criada pelo advento e difusão da imprensa, pois os
tipos impressos tendem, ao contrário, a excluir o
corpo do circuito comunicativo. Já os meios audiovisuais e informáticos promovem um certo retorno do
corpo, mas sob o signo da virtua/idade. Compreender, portanto, como tais materialidades influem na
elaboração do ato comunicativo é fundamental
para se entender como chegam a interferir na própria ordenação da sociedade. João C. de C. Rocha. A
matéria da materialidade: como localizar a biblioteca de Alexandria? (In: João C. de C. Rocha (Org.).
Interseções: a materialidade da comunicação. Rio
de Janeiro: !mago; EDUERJ, 7998, p. 12, 14- I5, com
adaptações).
417. {CESPE- Analista Judiciário- Área Judici-

ária- STJ/2012) Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, o período "Tal materialidade (... )
época determinada" poderia ser assim reescrito: O
meio de comunicação, assim como as instituições
responsáveis por reproduzir a cultura, é compreendido por essa materialidade, que, em um sentido
amplo, abrange as relações entre meio de comunicação, instituições e hábitos mentais de certa
época.
( } Certo ( ) Errado

Certo- "Tal materialidade" se refere ao "meio de
comunicação, assim como ..

Com relação a aspectos linguísticos do trecho,
julgue o item a seguir.
Para além desse anedotário há, de fato, muito
que refletirmos. Afinal, os mais diversos povos indígenas estão lidando com as grandes instituições da
sociedade branca e com processos políticos pertencentes a uma gramática social e simbólica que lhes
é absolutamente estranha, ao menos na maneira
como estamos acostumados a pensar.
418. (UNB/CESPE - Poder Judiciário - TRE I
ES/2012) A expressão "ao menos" poderia ser substituída, sem prejuízo semãntico ou sintático para o
trecho, pela expressão até mesmo.

( ) Certo ( ) Errado

Alternativa "e": correta - A expressão ao
menos equivale a no mínimo. Enquanto até mesmo
indica inclusive, ou seja, inclusão. Ocorre prejuízo
semântico (no significado da palavra)

Atenção! Julgue o item subsequente, acerca dos
sentidos e da organização das ideias do trecho.

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE} ajudam a traçar o perfil do eleitor brasileiro da última
eleição. A indusao política dos brasileiros vem, a cada
eleição, consolidando·se e os dados sao irrefutáveis
quanto c isso. A cada cinco pessoas aptas a votar nas
eleições de 2010, uma era analfabeta ou nunca havia
frequentado uma escola. sao, ao todo, 27 milhões de
eleitores nessa situação no cadastro do TSE. Desses,
oito milhões se declararam analfabetos e 19 miihóes
declararam saber ler e escrever, sem, entretanto,
nunca terem estado em uma sala de aula. No total,
havia T35,8 milhões de eleitores no país em 2010.
A maior concentraçao de eleitores analfabetos e
(ou) sem nenhuma escolaridade encontra-se no Nordeste: enquadram-se em um desses grupos 35% dos
eleitores. No Sudeste, são apenas 12%, o que evidencia o aparentemente Eterno fosso socioeconômico que
separa as duas regiões mais antagônicas do Brasil.
---------~---

419. {UNB/CESPE- Poder Judiciário- TRE /ES/2012)
O termo, sublinhado, ugrupos" está empregado em
referência a dois grupos: o de eleitores analfabetos e o
de eleitores que nunca freque"ntaram a escola.

( ) Certo ( ) Errado

Alternativa "e": correta - Questão, também
de coesão textual e pronome. A dica da concordância está exatamente no uso do pronome anafórico
esses, que antecede o vocábulo grupos. Refere-se
aos eleitores analfabetos e (ou) sem nenhuma escolaridade. Seguindo as palavras mencionadas no trecho do texto.

Atenção! Julgue o item subsequente, acerca dos
sentidos e da organização das ideias do trecho.

(.. .) O número reduzido de mulheres que ocupam cargos públicos atualmente, uma média mundial de 19% nas assemb!eias nacionais - constitui
um déficit a corrigir. A participação das mulheres em
todos os níveis do governo democrátiCO -local, nacional e regional- diversifica a natureza das assembleias
democráticas e permite que o processo de tomada de
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decisões responda a necessidades dos cidadãos não
atendidas no passado. (Internet: http://www.unric.
org!pt/>, com adaptações).

o leitor e os verbos encontram-se no presente do
indicativo. Em textos narrativos, os verbos predominam no pretérito perfeito.

420. {CESPE - Analista Judiciário - Área Judiciária - TRE- RJ/2012) Pelo emprego das estruturas
"assembleias nacionais" e "assemblelas democráticas", é correto inferir que a expressão "cargos públicos" se refere, efetivamente, aos cargos políticos no
Poder legislativo, dado o alto índice de participação
feminina nos cargos do Poder Executivo.

Atenção! A respeito da organização
das ~struturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o ítem a seguir.
Bandos de homens armados perpetram anualmente 450 roubos a bancos e carros-fortes no Brasil.
Tais episódios põem em risco a vida de clientes, agentes de segurança e policiais, mas o prejuízo financeiro
é relativamente pequeno para as instituições. (... )
(André Vargas. Assalto.com.br. In: Veja, 24/11/2010,
com adaptações).

( ) Certo ( ) Errado

Errado -Informação totalmente incoerente com

o que é mencionado no trecho. Note que nem foi
citado o Poder Executivo.
Atenção! Julgue o item subsequente, acerca dos
sentidos e da organização das ide ias do texto.
A instrumentalização da cidadania e da soberania popular, em uma democracia contemporânea,
faz-se pelo instituto da representação política. E a
transformação da soberania popular em representação se dá, em grande parte, por meio da eleição.

O povo a que remete a ideía de soberania popular
constitui uma unidade, e não, asoma de individuas. Jurídica econstitucionalmente, a representação "representa"
o povo (e não, todos os indivíduos). Além disso, não há
propriamente mandato, pois a função do representante
se dá nos limites constitucionais e não se determina por
instruções ou cláusulas estabelecidas entre ele (ou o conjunto de representantes) eo eleitorado. As condições para
o exercfcfo do mandato e, no limite, seu conteúdo estão
predeterminados na Constituição e apenas nela. Estritamente, nem sequer é possível falar em representação,
pois não há uma vontade pré-formada. Hó a construção
de uma vontade, limitada apenas aos contornos constitucionais. (Eneida Desiree Salgado. Princípios constffucionais estruturantes do direito eleitoral. Tese de doutoramento. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2010.
Internet http://dspace.c3sl.ufpr.br, adaptado).
421. (CESPE -Analista Judiciário -Área Judiciária - TRE- RJ/2012) Identifica-se no texto ambi~
valência estrutural, evidenciada pela presença de
trechos tipicamente dissertativos e outros marcadamente narrativos.

422. (CESPE - Delegado de Polícia - ES/ 2011) A
substituição da forma verbal "põem" por oferecem
não acarretaria erro ao texto, desde que também se
substituísse a expressão "risco a vida de" por risco à
vida a.
( ) Certo ( ) Errado

Errado - Um dos grandes perigos de CESPE é
este: mais de uma informação no mesmo item. Por
isso, é preciso, sempre, avaliar uma informação de
cada vez.
1)

Põem em risco"" oferecem risco. Note que a preposição em deve desaparecer.

2)

Não poderia acrescentar o acento indicativo de
crase porque a vida possui função sintática de
objeto direto: põem algo. Substitua: põem em
risco a vida "" põem em risco o indivíduo. Não
resultou em ao, não há crase. lembrou-se das
dicas de crase?

Considerando a organização das
ideias e estruturas linguísticas do
trecho, julgue o seguinte item.
Nós, seres humanos, somos seres sociais: vivemos nosso cotidiano em contínua imbricação com o
ser de outros. Isso, em geral, admitimos sem reservas.
Ao mesmo tempo, seres humanos, somos indivíduos:
vivemos nosso ser cotidiano como um contínuo devir
de experiências individuais intransferíveis. (... )

{ }Certo ( ) Errado

Humberto Maturana. Biologia do fenômeno social:
a ontologia da realidade, Miriom Graciano (TradJ, &lo
Horizonte: UFMG, 2002, p, 195, com adaptações).

Errado- O texto é predominantemente dissertativo por dois motivos: tem por objetivo convencer

423. (CESPE -Analista Processual - MPU/2010)
A inserção de termo como antes de "seres huma-

:oesão e Coerência- Reescritura de frases
nos" (terceiro período) preservaria a coerência
entre os argumentos bem como a correção gramatical do texto.
( ) Certo ( ) Errado

Certo - Basta fazer a inserção no trecho: Ao
mesmo tempo, como seres humanos, somos indivíduos.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do texto, julgue o item a seguir.
Nós, seres humanos, somos seres sociais: vivemos nosso cotidiano em contínua imbricação ~
o ser de outros. Isso, em geral, admitimos sem reservas. Ao mesmo tempo, seres humanos, somos indivíduos: vivemos nosso ser cotidiano como um contínuo devir de experiências individuais intransferíveis.
Isso admitimos como algo indubitável. Ser social e ser
Individual parecem condições contraditórias da existência. De fato, boa parte da história política, econômica e cultural da humanidade, particularmente
durante os últimos duzentos anos no ocidente, tem a
ver com esse dilema. Assim, distintas teorias políticas
e econômicas, fundadas em diferentes ideologias do
humano, enfatizam um aspecto ou outro dessa dualidade, seja reclamando uma subordinação dos interes;;;"S individuais aos interesses sociais, ou, ao contrário, afastando o ser humano da unidade de sua experiência cotidiana. Além disso, cada uma das ideologias
em que se fundamentam essas teorias políticas e econômicas constitui uma visâo dos fenômenos sociais e
individuais que pretende firmar-se em uma descrição
verdadeira da natureza biológica, psicológica ou espiritual do humano. (Humberto Maturana. Biologia do
fenômeno sociaL· a ontologia da realidade, Miriam
Graciano (Trad.J, Belo Horizonte: UFMG, 2002, p, 195,
com adaptações).

-----------

424. (CESPE - Analista Processual - MPU/2010}

Nas relações de coesão do texto, as expressões nesse
dilema" (sexto período) e "dessa dualidade" (sétimo
período) remetem à condição do ser humano: unitá~
rio em nsua experiência cotidiana" (sétimo período),
mas imbricado "com o ser de outros" (primeiro período).
( ) Certo { ) Errado

Certo - Em todo o texto o autor faz menção à
dualidade e ao dilema apresentado no ser individual
e no ser social e os conflitos advindos dessa relação.
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At:enção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do texto, julgue os itens a seguir.
As diferenças de classes vão ser estabelecidas em
dois níveis poiOres: classe privilegiada e classe não privilegiada. Nessa dicotomia, um leitor crftico vai perceber que se trata de um corte epistemológico, na
medida em que fica óbvio que classificar\oor extre~
.!!2Ql não reflete a complexidade de classes da sociedade brasileira, apesar de indicar os picos. Em cada
um dos palas, outras diferenças se fazem presentes,
mas preferimos alçar a dicotomia maior que tanto
habita o mundo das estatísticos quanto, e principalmente, o mundo do imaginário sociaL Estudos arespeito de riqueza e pobreza ora dão quitação a classes
pela forma quantitativa da ordem do ganho económico, ora pelo grau de consumo na sociedade capitalista, ora pela forma de apresentação em vestuário,
ora pela violência de quem nâo tem mais nado a perder e assim por diante. O imaginário, em sua organização dinâmico e com sua capacidade de produzir imagens simbólicas e estereótipos, maneja representações
(Jue possibilitam pór ordem no caos. O imagindrio,
acionado pela imaginação individual, é pluriespacia/
e, na interação social, constrói a memória, a história
museo/ógica. Mesmo que possamos pensar que estereótipos são resultado de matrizes, a cultura é dinâmica, porquanto símbolos e estereótipos são olhados e ressignificados em determinado instante social.
(Dina Maria Martins Ferreira. Não pense, veja. São
Paulo: Fapesp&Annablume, p. 62, com adaptações).
425. (CESPE - Analista Processual - MPU!2010)

Para se evitar a repetição de "que", seria adequado
substituir o trecho "que classificar" (segundo período)
por ao classificar, preservando-se tanto a coerência
textual quanto a correção gramatical do texto.
( ) Certo ( ) Errado

Errado- Analisemos todos os vocábulos que do
período:
um leitor crítico vai perceber que se trata de um
corte epistemológico "" conjunção integrante
Wga a oração principal à oração subordinada
substantiva objetiva direta). Para se certificar
de que se tratã de uma conjunção integrante,
encaixe o pronome demonstrativo isto (um leitor crítico vai perceber isto).
na medida em que fica óbvio= parte da locução
conjuntiva causal.
lllo- Dica- Muito pedida a diferença entre as locuções abaixo:

na medida em que = causa

à medida que= proporção

fica óbvio que classificar
conjunção integrante. Liga a oração principal {sem conjunção)
à oração subordinada substantiva subjetiva {é
o sujeito da oração principal). Mais uma vez se
pode encaixar o pronome demonstrativo isto:
fica óbvio isto.

•·

•

426. (CESPE - Analista Processual - MPU/2010}
Subentende-se da argumentação do texto que "os
picos" (segundo período) correspondem aos mais
salientes indicadores de classes- a privilegiada e a
não privilegiada-, referidos no texto também como
"extremos" {segundo período) e "paios" (terceiro
período).
( ) Certo ( ) Errado

Certo- Na opinião da autora, picos e extremos
traduzem as mais salientes indicadores de classes,
conceito este que divide em dois palas as diferenças sociais, argumentação esta que a faz considerar tal conceito um corte epistemológico (teórico),
reduzindo os indicadores a apenas dois extremos:
a classe privilegiada e a não privilegiada, deixando
vazios outros parâmetros que deveriam também ser
apontados no questionamento da pirâmide das diferenças sociais.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
(... )Com base nesse pressuposto, argumento que,
em nossa sociedade, na esfera pública, duas formas de
particularismo- o das diferenças e o das relações pessoais- se reforçam e se articulam em diversas arenas e
situações, na produção e reprodução de desigualdades
sociais e simbólicas. (... ) (Jeni Vaitsman, Desigualdades sociais e particufarismos na sociedade brasileira, br.
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, n," 18 (Suplemento), p. 38, com adaptações).

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
(... ) Oparticularismo dos diferenças produz exc/usáo social e simbólica, dificultando os sentimentos de
pertencimento e interdependência 1socia/, necessários
para a efetiva institucionalizaçáal do universalismo
na esfera pública. (".) (Jeni Vaitsman, Desigualdades sociais e particulorismos na sociedade brasileira,
br. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, n," 18
(Suplemento), p. 38, com adaptações).

428. (CESPE - Analista Processual - MPU/2010)
As relações entre as ideias do texto mostram que a
forma verbal "dificultando" está ligada í'l "diferenças"; por isso, seriam respeitadas as relações entre
os argumentos dessa estrutura, como também a
correção gramatical, caso se tornasse expllcita essa
relação, por meio da substituição dessa forma verbal
por e dificultam.
( ) Certo ( ) Errado

Errado - A forma verbal dificultando não está
relacionada a diferenças e sim a particularismo. Dificultando exprime ação posterior à ação que está
expressa na oração anterior; dificultam, no presente
do indicativo, exprime ação real, um fato que ocorre
no momento, o que não é o caso das ide ias contida~
no texto e as relações entre os argumentos defendidos e a correção gramatical seriam prejudicadas.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ide ias
do trecho, julgue o item a seguir.
A característica central da modernidade, néio seria
demais repetir, é a instituciona!izaçéio do universalismo
- e seu duplo, a igualdade - como princípio organizador da esfera pública. (. .. ) (Jeni Vaitsman, Desigualdades sociais epartiwlarismos na sociedade brasileira, br.
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, n, o 18 (Suplemento), p. 38, com adaptações).

427. (CESPE - Analista Processual - MPU/2010)
Na estrutura sintática em que ocorre, a preposição
"em" poderia ser omitida, o que não prejudicaria a
coerência nem a correção gramatical do texto, pois a
preposição ficaria subentendida.

429. (CESPE - Analista Processual - MPU/2010)
A coerência entre os argumentos apresentados no
texto mostra que o pronome "seu" refere-se a "universalismo".

( ) Certo ( ) Errado

{ ) Certo ( ) Errado

Errado - A preposição não pode ser omitida,
pois demarca lugar: reforçam-se e se articulam
onde? Em diversas arenas.

Certo - Substitua:
é a institucionallzação do
universalismo - e seu {do universalismo) duplo, a
igualdade.

Coesão e Coerência- Reescrítura de frases
Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
Hipermodemidade é o termo usado para denominar a realidade contemporânea, caracterizada pela cultura do excesso, do acréscimo sempre quantitativo de
bens materiais, de coisas consumíveis e descartáveis.
Dentro desse contexto, todas as interações humanas,
marcadas pela doença crônica da falta de tempo disponível e da ausência de autêntica integração existencial,
se tomam intensas e urgentes. O movimento da vida
passa a ser uma efervescência constante eas mudanças
a ocorrer em ritmo quase esquizofrênico, determinando
os valores fugidios de uma ordem temporal marcada
pela efemeridade. (. . .)(Renato Nunes Bittencourt. Consumo para o vazio existencial. In: Fifosofia, ano V, n, 48,
p, 46-8, com adaptações).
430. {CESPE - Analista Processual - MPU/2010) A

i
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locução verbal "passa a ser" pode ser substituída pela
forma verbal torna-se, sem que haja prejuízo para a
coerência ou para a correção gramatical do texto.
{ ) Certo { ) Errado

Errado- A forma verbal reflexiva torna-se prejudicaria a coerência do texto, pois o sujeito o movimento da vida é apenas agente. Poderia ser substituído por é.

Atenção! Julgue os itens subsequentes,
acerca· dos sentidos e da organização
das ideias do trecho.
(... )

Antônio Ramos foi processado pelo assassinato
do negociante Feliciano Lisboa e de sua ocaseirao
(amásia), !sabe{ Leme. Todas as testemunhas que
depuseram contra ele no processo acreditavam que o
motivo do crime fora uma vingança pefo fato de Isabel tê-lo chamado de negro após um jantar na casa
das vítimas.
O que verdadeiramente interessa no caso é que, no
processo, a indignação de Ramos, apesar de ele ter sido
considerado um homem viofento, pareceu compreensível aos depoentes. Ainda que efe não tivesse justificado
seu ato extremo, nenhuma das testemunhas negou-lhe
razão por ter raiva de fsabef, que, afinal, o recebera em
casa. É rara, na documentação, referência tão expfícita
à convivência interétnica no nível privado bem como às
normas de comportamento e tensões que implicava,
consubstanciadas no sentido pejorativo que a qualificação negro, dada por Isabel ao seu convidado, tinha
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para os que conviviam com eles, ou seja, não foi o convite de Lisboa e Isabel para que Ramos jantasse em sua
casa - um homem livre, ao que tudo indica, descendente de africanos - que causou estranheza às testemunhas, mas o fato de que, nessa situação, a anfitriã
o tivesse chamado de negro, desqua/ificando-o, desse
modo, como hóspede à mesa do casal. (... )
Hebe M. Mattos de Castro. Laços de família edireitos no final da escravidão. In: História da vida privada
no Brasil: Império. Coordenador-geral Fernando A.
Novais; organizador do volume Luiz Felipe de Alencastro. vai. 2. (São Paulo: Companhia das Letras, 1997,
p. 341-3, com adaptações).
431. (CESPE- Analista Judiciário- Area Judiciá-

ria TRE- BA 2010) Em oconsubstanciadas no sentido
pejorativo", a palavra "pejorativo" pode ser substituída por favorável, sem prejuízo para o sentido do
trecho em questão.
{ ) Certo { ) Errado

Errado- Pejorativo está no sentido de depreciativo.
432. {CESPE- Analista Judiciário- Area Judiciária TRE- BA 2010) Por ser explicativa, a expressão
"ou seja" está entre vírgulas.
( ) Certo { ) Errado

Certo- Ou seja e isto é são expressões explicativas e devem, sempre, estarem separadas por pontuação.
433. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária
TRE- BA 2010) No trecho ua anfitriã o tivesse chamado de negro, desqua!ificando-o", a forma pronominal ao" tem o mesmo referente nas duas ocorrências.

( ) Certo { ) Errado

Certo - Façamos as substituições: O anfitrião
chamou Ramos de negro, desqualificando Ramos.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas lingufsticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
(... ) Assim, a noção de capacidade é essencialmente um regime de liberdade -o leque de opções que
uma pessoa tem para decidir que tipo de vida levar. A
pobreza, nessa visão, não reside apenas no estado de
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empobrecimento em que uma pessoa pode realmente
viver, mas também na falta de oportunidade real imposta por constrangimentos sociais, bem como circunstâncias pessoais - para escolher outros tipos de
vida. Amartya Sem. Desenvolvimento com opu/éncia, ou com liberdade efetiva. In: Planeta, maio/2010,
p. 75, com adaptações).
. I ···-··----------··-·- -·----

434. (hSPE- Procurador do Município - Prefeitura Boa Vista- RR/2010) Preservam-se a coerência
e a correção gramatical ao se substituir "tem" por
dispõe, com a vantagem de tornar o texto mais de
acordo com o padrão culto da língua.

contemporâneo. Substitua: Uma, profundamente
influenciada pelo crescimento da economia e pelos
valores que estão subjacentes ao crescimento da
economia, refere-se ao desenvolvimento essencialmente como uma expansão rápida.

·-------------436. (CESPE- Procurador do Município- Prefeitura Boa Vista- RR/2010) Seriam mantidas a coerência e a correção gramatical do terceiro período
sintático, se ele fosse iniciado da forma seguinte: Em
uma segunda visão.

( ) Certo ( ) Errado

( ) Certo ( ) Errado

Errado - Não preserva a coerência (sentido), já
que ter e dispor pertencem a campos semânticos
distintos. Facilitando: elabore outra frase utilizando
tais vocãbulos: Tenho dois novos Hvros. Disponho de
dois novos livros. Percebe como facilita?

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ide ias
do trecho, julgue os itens a seguir.
Há duas maneiras de olhar para o desenvolvi-

mento no mundo contemporâneo. Uma, profundamente influenciada pelo crescimento da economia e
pelos valores que lhe estão subjacentes, refere-se ao
desenvolvimento essencialmente como uma expansáo rápida e sustentada do produto nacional bruto per
capita, talvez qualificada por uma exigência de que os
frutos dessa expansão alcancem todas as camadas da
comunidade. Uma segunda visão, que contrasta com a
anterior, vê o desenvolvimento como um processo que
aumenta a liberdade dos envolvidos paro perseguir
quaisquer objetivos que valorizem. (... ) Amartya Sem.
Desenvolvimento com opulência, ou com liberdade efetiva. In: Planeta, maio/2010, p. 75, com adaptações).
435. {CESPE - Procurador do Município - Prefeitura Boa Vista - RR/2010) Preservam-se as
relações significativas entre os termos da oração,
bem como a correção gramatical do texto, ao se
reescrever o trecho upelos valores que lhe estão
subjacentes'' do seguinte modo: pelos valores que
estão subjacentes ao desenvolvimento do mundo
contemporâneo.
( ) Certo ( ) Errado

Errado- O pronome lhe remete ao crescimento
da economia e não ao desenvolvimento do mundo

Errado - A preposição em, neste caso, daria a
ideia de NOÇÃO, enquanto que "uma visão" afirma
que a visão existe e vê o desenvolvimento como um
processo. Possui função de sujeito, a coerência seria
afetada.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.
O mundo tem gerado excepcionais ovanços tecnológicos nas últimas décadas e aumentado drasticamente sua capacidade de produzir bens e serviços. Ao
mesmo tempo, convivemos com 3 bilhões de pobres,
dos quais 1,2 bilhão são extremamente pobres.
{... ) Entrevista de Bernardo Kliksberg a CartaCapital, 12/5/2010, com adaptações).

437. {CESPE - Procurador do Município - Prefeitura Boa Vista- RR/2010) A expressão ~nas últimas
décadas" permite a substituição de "tem gerado"
por gerou, sem prejudicar a coerência ou a correção
gramatical do texto, apesar de alterar as relações
semânticas entre as ideias.

Errado - A locução verbal tem gerado afirma,
através do auxiliar mais particípio, que a ação vem
acontecendo e não um fato consumado (gerou: pretérito perfeito do indicativo); tem gerado: ação gradativa e contemporânea.

Texto para a próxima questão:

A declaração não previu que o desenvolvimento
capitalista chegasse à sua atual etapa deglobalizaçãa
e de capitais voláteis, especulativos, que, sem controle.
entram e saem de diferentes países gerando instabilidade permanente nas economias periféricas.

Coesão e Coerência - Reescritura de frases

438. (UNB/CESPE - Analista Judiciário - Area
Judiciária - TRT 21a Regiáo/2010) A oração "A
declaração não previu" poderia ser corretamente
reescrita da seguinte forma: Na declaração, não se
previu.
( ) Certo ( ) Errado

Certo - Muita atenção ao enunciado (peguinha
comum de CESPE)! Em poderia ser corretamente reescrita, não cita o valor semântico, de sentido, pois se
citasse, a alternativa seria considerada incorreta. O
sentido muda, as funções sintáticas mudam. Façamos a análise sintática:
A declaração não previu que o desenvolvimento
capitafista chegasse ... ~ sujeito + adj. adv. neg. +
V.T.D. + 0.0. oracional (possui verbo)

Na declaração, não se previu que o desenvolvimento capitalista chegasse ... -? adj. adv.lugar + adj.
adv. neg. +pronome apassivador + V.T.D sujeito oradanai (possui verbo)
Quanto à correção, a questão está correta.
439. (CESPE- Policial Rodoviário Federal/2008)
Considerando que os fragmentos de texto incluídos
nas opções abaixo, na ordem em que são apresentados, são partes sucessivas de um texto adaptado (Internet: www.wikipedia.org/wiki), assinale a
opção em que foram atendidas as normas da língua
padrão escrita.
(A) À proporção em que o Império Romano conquistou territórios, as novas províncias seriam contempladas com estradas, as quais eram construídas com base em esquema já adotado em outras
localidades.

(B) No auge da dominação dos romanos, na região
mediterrânea o principal complexo viário do
Império, media, inclusive com as estradas marginais, aproximadamente 150.000 quilôme~
tros.
(C) Os comerciantes romanos vislumbram a vantagem dessa obra para o desenvolvimento comer~
cial e diferente de outros povos do Mediterrâneo, utilizaram as estradas para aumentarem o
lucro de sua atividade.
(O) Esse fato incrementou as transações comerciais
no interior continental, o que acarretou vigorosa expansão mercantil do Império Romano e
comércio especializado em determinados produtos.
(E) O comércio dos romanos, que, no passado, fora
realizado, unicamente por meio de portos, passaram a dedicar-se principalmente, a venda de pro-

dutos alimentícios, dentre os quais destacam-se
vinho, azeite, cereais, carnes, entre outros.

Alternativa "d": correta.
O Nota da autora: Questão de coesão, período
composto (conjunção) e pontuação.

Na alternativa d, vale reforçar: o + que =\pronome demonstrativo {o)+ pronome relativo (que).
Alternativa "a"- Não existe a construção à proporção em que, mas sim à proporção que (ações simultâneas); as províncias foram contempladas.
~ Dica- À medida que: proporção; na medida
em que: causa.

Alternativa "b" - Faltou vírgula para intercalar
o aposto e é preciso retirar a vírgula que separa o
sujeito do verbo: No auge da dominação dos romanos, na região mediterrânea, o principal complexo viário do Império media, inclusive com as
estradas marginais, aproximadamente 150.000 quilômetros.
Alternativa "c" - Faltou vírgula para intercalar:
Os comerciantes romanos vislumbram a vantagem
dessa obra para o desenvolvimento comercial e,
diferente de outros povos do Mediterrâneo, utilizaram as estradas para aumentarem o lucro de sua
atividade.
Alternativa "e" - Retirar a vírgula que está
separando a oração subordinada adjetiva (pronome
relativo) restritiva (sem pontuação): O comércio dos
romanos que, no passado, fora realizado. Intercalar
o vocábulo principalmente: passaram a dedicar-se,
principalmente, à venda. Inserir o acento indicativo
de crase antes de venda. Substitua por um substantivo masculino qualquer: passaram a dedicar-se à
venda =ao projeto. Resultou em ao, há crase.
440. (CESPE- Policial Rodoviário Federal/2008)
Assinale a opção em que o trecho apresentado
atende plenamente às normas gramaticais.
(A) Até 400 a.C., os romanos utilizavam caminhos de
terra para deslocar-se da sua capital as cidades
vizinhas. O ataque gaulês de Breno, em 390 a.C.,
que se revelou desastroso para os romanos, mostrou a ineficácia do sistema defensivo de Roma,
devido principalmente a lentidão de movimentação das tropas sobre o que eram apenas caminhos pouco aptos para eles se moverem.
(B) A necessidade de melhor defesa, associada à
vontade de expansão e de hegemonia sobre
a Itália, levou a República Roma;1a, ainda frágil e ameaçada, a pôr em questão estruturas
escassamente adaptadas a esses desejos. Eram
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necessárias rotas sólidas que permitissem a circulação mais rápida e segura, mas, sobretudo,
que facilitassem a mobilidade das tropas.

•·•

•

Texto:
Houve uma época em que os homens viviam bem
mais próximos do céu. E o céu, dos homens. Imagine
um mundo sem luz elétrica, esparsamente povoado,
um mundo praticamente sem tecnologia, fora os arados dos campos e os metais das ferramentas e a;1s espadas. Nesse mundo, o ceu tinha um significadb muito
diferente do que tem hoje. A sobrevivência das pessoas
dependia de sua regularidade e clemência.

{C) A primei ré! via em território do Império Romano
foi criada em 312 a.C. por Apio Cláudio Cego,
para unir Roma à cidade de Cápua e fora denominada Via Ápia. Em finais da República, o conjunto do território da península italiana estava
dotada com grandes artérias, ostentando cada
rota o nome do censor que a criara. Essas vias
não estavam pavimentadas, salvo no interior
das cidades.

Olhar para os céus e aprender seus ciclos era o
único modo de marcar a passagem do tempo. Logo
ficou claro que o céu tinha dois temperamentos: um,
bem-comportado, repetitivo, como o nascer e o pó r do
Sol a cada dia, as quatro fases da Lua e as quatro estações do ano; outro, imprevisível, rebelde e destruidor,
o senhor das tempestades e dos furacões, dos estranhos cometas, que atravessavam lentamente os céus
com sua luz fantasmagórica, e dos eclipses totais do
Sol, quando dia virava noite e as estrelas e os plane·
tas faziam-se visíveis e o Sol tingia-se de um negro pro·
fundo.

(D) Os romanos destacaram-se como engenheiros.

Suas obras estenderam-se por todo lmpérlo, e
grande parte da divulgação se deveu a extensa
rede viária. Apesar de não oferecer o conforto
do asfalto dos dias de hoje, dado que as rochas
de basalto não proporcionam grande continuidadé e suavidade ao terreno, a verdade é que,
essas rochas encontram-se 2.000 anos depois,
ainda bem fixadas nos percursos.
{E) O fato de as rochas das vias romanas estarem
fixas até hoje deve - se, provavelmente, a técnica de preparação do terreno, no qual eram
colocadas várias camadas de materiais para
assegurar a sua estabilidade e, só no final, era
feito, com as rochas, a cobertura. Essas vias
são, atualmente, protegidas como patrimônio mundiaL A grande extensão da cobertura
oferecida pelas estradas romanas deu origem
ao ditado popular "todos os caminhos levam à
Roma".
Opções adaptadas de Internet: <www.wikipedia.
orglwiki>.

Os céus eram mágicos, a morada dos deuses. O
significado da vida e da morte, a previsão do futuro, o
destino dos homens, tanto dos líderes quanto de seus
súditas, estavam escritos nos astros. Fenômenos celestes inesperados eram profundamente temidos. Entre
eles, os eclipses eram dos piores: se os deuses podiam
apagar o Sol por alguns minutos, certamente pode"
riam fazê-/o permanentemente. (Marcelo G/eiser. O
céu de Ulisses. In: Folha de S. Paulo, 6!6/2008,p. 9.
441. (CESPE- Policial Rodoviárío Federalf2008)

Assinale a opção correta a respeito de elementos de
coesão do texto.
(A)

Alternativa "b": correta -Observações importantes: associada à vontade "" associada ao desejo;
com crase. Intercalação utilizando vírgulas (leia o que
está em negrito): permitissem a circulação mais
rápida e segura, mas, sobretudo, que facilitassem
a mobilidade das tropas.
Alternativa "a"- para deslocar-se da sua capital
as cidades vizinhas= para deslocar-se da sua capital
aos portos; devido à lentidão= devido ao trabalho.
Alternativa "c"- estava dotada de grandes artérias.
Alternativa "d" - Deteve; pontuação: a verdade é que essas rochas encontram-se, 2.000 anos
depois, ainda bem fixadas nos percursos.
Alternativa "e" - deve - se, provavelmente, à
técnica= ao valor; era feita, com as rochas, a cobertura (sujeito); levam a Roma: para lugar, usa-se voltei
de Roma = sem crase.

No período "E o céu, dos homens", a vírgula foi
empregada para indicar a oposição dos termos
"céu" e "homens".

(8) O emprego de Naquele mundo, em vez de "Nesse

mundo", seria mais adequado, visto que o pronome se refere a um mundo muito remoto.
(C) A referência do pronome "sua" é o termo "pes-

soas".
(0) O emprego das expressões o primeiro e o segundo

no lugar, respectivamente, de "um" e "outro" tornaria o texto mais claro.

{El A expressão ''fazê-lo", que, no texto, tem o sentido de apagar o Sol, é recurso coesivo utillzado
para se evitar a repetição de uma oração.

Alternativa "e": correta -Sim, trata-se de elemento coesivo: os eclipses eram dos piores; se os
deuses podiam apagar o Sol por alguns minutos,
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certamente poderiam fazê-lo (apagar o Sol) permanentemente.

oralmente às gerações futuras até chegar nos
ouvidos do poeta.

Alternativa "a"- A vírgula explica qual é o céu.
É o céu dos homens e náo qualquer céu.

(E) A descoberta dos astrônomos confirma a ideia
de complementaridade entre ciência e arte, visto
que o poeta, em seu texto, referiu-se alegoricamente a um fenômeno celeste para tornar mágico
um momento extremamente dramático da trama
narrativa, e a descrição da regularidade do céu
nas leis de gravitação de Newton permite que o
passado celeste seja conhecido em detalhes.

Alternativa "b"- Nesse mundo: o mundo citado
anteriormente. Pronome demonstrativo anafórico:
retoma a ide ia.
~Dica:

1)

Anáfora- retoma: isso

2} Catáfora - cita: isto

Alternativa "c"- Regularidade do céu.

I

l

Alternativa "d" - Um temperamento e outro
temperamento: não há necessidad-e de haver substituição por numeral.

Alternativa "e": correta- Para fixar a intercalação, os termos entre vlrgulas ou parênteses ou travessões podem ser retirados e a sequência sintática
permanecerá correta:

442. (CESPE - Policial Rodoviário Federal/2008)
Considerando que os fragmentos de texto incluídos
nas opções abaixo, na ordem em que são apresentados, são partes sucessivas de um texto adaptado
de Marcelo Gleiser, assinale a opçào em que, no fragmento adaptado, foram atendidos plenamente os
preceitos de clareza e correção gramatical.

A descoberta dos astrônomos confirma a ideía
de complementaridade entre ciência e arte, visto
que o poeta, em seu texto, referiu-se alegoricamente a um fenômeno celeste para tornar mágico
um momento extremamente dramático da trama
narrativa, e a descrição da regularidade do céu nas
leis de gravitação de Newton permite que o passado celeste seja conhecido em detalhes.

(A) Em maio de 2008, dois astrônomos publicaram
um estudo que argumentava que a Odisseia,
famoso poema de Homero, faz referência a um
eclipse que ocorreu de fato no mar Egeu dia 16 de
abri! de 1178 a.C. A ideia não é nova, tendo sido
proposta há cem anos atrás por astrônomos interessados em datar o saque de Traia e o retorno
do herói Odisseu {Ulisses, para os romanos) para
a sua adorada {e extremamente paciente) Penélope, que esperou por ela por dez anos.
(B) A novidade do novo trabalho é a confluência de
outros eventos astronômicos, já anteriormente
mencionados e ocorridos, que apoiam a tese de
que Homero tinha o eclipse, em mente, quando
escreveu as famosas linhas: "O Sol sumiu do céu
e uma escuridão funesta cobriu tudo!"
(C) Vasculhando o texto de Homero famoso, os
astrônomos encontraram referências a lua nova,
condição básica para um eclipse total, as estrelas
usadas por Odisseu para orientar-lhe no retorno
à casa e à aparição de Vênus logo após a chegada
em ltaca.

l

l

{0) O mais fascinante da descoberta é que Homero
supostamente escreveu a Odisseia no final do
século 8.0 a.C., mais de 400 anos após o evento,
onde não existia quaisquer relatos de eclipses
datando do século 8.0 <1.C. (se existir<lm, foram
perdidos). O fato de Homero ter mencionado o
eclipse mostra que o imenso efeito que provocava o fenômeno, cujo o terror que despertou
ficou gravado na memória coletiva e passado

Alternativa "a" - tendo sido proposta há cem
anos por astrônomos= não se usa o verbo haver que
já indica tempo decorrido seguido do vocábulo atrás,
pois acarreta pleonasmo (repetição); retirar a vírgula
por não ser usada em oração subordinada adjetiva
restritiva: Penélope que esperou por ela por dez anos.
Alternativa "b"- Retirar a vírgula: Homero tinha
o eclipse em mente quando escreveu as famosas
linhas.
Alternativa "c" - os astrônomos encontraram referências da lua nova; inserir ponto fina! para
melhorar a coerência: os astrônomos encontraram
referências da lua nova, condição básica para um
eclipse total. As estrelas usadas por Odisseu para
orientar-lhe; retirar a crase, pois a casa não é especificada (o mesmo que ocorre com o vocábulo terra):
orientar-lhe no retorno a casa; quem chega, chega a:
logo após a chegada a ftaca.
Alternativa "d"- Onde só pode retomar lugar,
substitua-o por em que: não existiam relatos no final
do século; cujo terror: os relativos quem e cujo não
admitem artigo; até chegar aos ouvidos do poeta.

Atenção! As questões referem-se
ao texto abaixo.
Tempo livre
A questão do tempo livre - o que as pessoas
fazem com ele, que chances eventualmente oferece
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o seu desenvolvimento - não pode ser formulada em
generalidade abstrata. A expressão, de origem recente
-aliás, antes se dizia ócio, e este era um privilégio de
uma vida folgada e, portanto, algo qualitativamente
distinto e muito mais grato -, opõe-se a outra: à de
tempo não-livre, aquele que é preenchido pelo trabalho e, poderíamos acrescentar, na verdade, determinado de fora. 1

i

O tempo livre é acorrentado ao seu oposto. Essa
oposição, a relação em que ela se apresenta, imprime-lhe traços essenciais. Além do mais, muito mais fundamentalmente, o tempo livre dependerá da situação
geral da sociedade. Mas esta, agora como antes, mantém as pessoas sob um fascínio. Decerto, não se pode
traçar uma divisão tão simples entre as pessoas em si
e seus papéis sociais. (... ) Em uma época de integração soôa/ sem precedentes, fica difícil estabelecer, de
forma geral, o que resta nas pe5Soas, além do determinado pelas funções. Isso pesa muito sobre a questão do
tempo livre. Mesmo onde o encantamento se atenua e
as pessoas estão ao menos subjetivamente convictas de
que agem por vontade própria, isso ainda significa que
essa vontade é modelada por aquilo de que desejam
estar livres fora do horário de trabalho.
A indagação adequada ao fenômeno do tempo
livre seria, hoje, esta: Tom o aumento da produtividade no trabalho, mas persistindo as condições de
não-fiberdade, isto é, sob relações de produção em
que as pessoas nascem inseridas e que, hoje como
antes, lhes prescrevem as regras de sua existéncia, o
que ocorre com o tempo livre?"{... ) Se se cuidasse de
responder à questão sem asserções ideológicas, tornar-se-ia imperiosa a suspeita de que o tempo livre
tende em direção contrária à de seu próprio conceito,
tornando-se paródia deste. Nefe se prolonga a não-liberdade, tão desconhecida da maioria das pessoas
não-livres como a sua não-liberdade em si mesma.
Podemos esclarecer isso de maneira simples
por meio da ideologia do hobby. Na naturalidade
da pergunta sobre qual hobby se tem, estó subentendido que se deve ter um, provavefmente também já escolhido de acordo com a oferta do negócio do tempo livre. Liberdade organizada é coercitiva: ':41 de ti se não tens um hobby, se não tens ocupação para o tempo livre! Então tu és um pretensioso ou antiquado, um bicho raro, e cais em ridículo
perante a sociedade, a quo! te impinge o que deve
ser o teu tempo livre." Tal coação não é, de nenhum
modo, somente exterior. Ela se figa Os necessidades
das pessoas sob um sistema funcional. No camping
-no antigo movimento juvenil, gostava-se de acampar-, havia protesto contra o tédio e o convencionaffsmo burquese<;. O que os jovens queriam era ~
no duplo sentido da palavra. Passar-a-noite-a-céu-aberto equivalia a escapar da casa, da família. E5sa
necessidade_ depois da morte do movimento juve-

nil, foi aproveitada e instituciona/ízada pela indústria do camping. Ela não poderia obrigar as pessoas
a comprar barracas e motor homes, além de inúmeros utensílios auxiliares, se algo nas pessoas não
ansiasse por isso; mas a própria necessidade de liberdade é funcionalizada e reproduzida pelo comércio;
o que efas querem lhes é, mais uma vez, imposto. Por
isso, a integração do tempo fivre é alcançada sem
maiores dificuldades; as pessoas não percebem o
quanto não são livres/á onde mais livres se sentem,
porque a regra de tal ausência de liberdade lhes foi
abstraída. {T. W. Adorno. Palavras e sinais, modelos
críticos 2. Maria Helena Rusche/ (Trad.). Petrópolis:
Vozes, 1995, p. 70-82, com adaptações).

443. (CESPE- Analista do Seguro Social - INSS/
2008) No segundo parágrafo, o termo "encantamento" faz referência ao poder exercido pe!a sociedade sobre as pessoas.
( ) Certo ( ) Errado

Certo- No segundo parágrafo: Além do mais,
muito mais fundamentalmente, o tempo livre dependerá da situação geral da sociedade. Mas esta, agora
como antes, mantém as pessoas sob um fascínio. Fascínio é encantamento.
444. (CESPE - Analista do Seguro Social - INSS/
2008) A diferença existente entre ''tempo livre" e
"tempo não-livre" é a mesma que distingue as pessoas que estão "convictas de que agem por vontade
própria" (segundo parágrafo) daquelas "pessoas
não-!lvres" que desconhecem a "sua náo-liberdade
em si mesma" (terceiro parágrafo).
( ) Certo ( ) Errado

Errado - Há diferença entre "tempo livre" e
"tempo não-livre", mas não há antagonismo nas
outras frases: apenas reforçam a mesma ideia.
445. (CESPE -Analista do Seguro Social - INSS/
2008) O "sistema funciona!" (último parágrafo) que
liga as necessidades pessoais à liberdade coercitiva
refere-se à funcionalização, à institucionalização e à
reprodução do desejo das pessoas pe!a indústria e
pe!o comércio.
( ) Certo ( ) Errado

Certo - Basta voltar ao texto e unir as ideias:
Tal coação ("Aí de ti se não tens um hobby, se não
tens ocupação para o tempo livre! Então tu és um
pretensioso ou antiquado, um bicho raro, e cais em
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ridículo perante a sociedade, a qual te impinge o que
deve ser o teu tempo livre.") não é, de nenhum modo,
somente exterior. Ela se liga às necessidades das pessoas sob um sistema funcional.
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alteraria as relações semânticas do texto, visto que
o emprego desse vocábulo é suficiente para que se
compreendam as informações relativas ao "resul·
tado" referido no trecho.
( ) Certo ( ) Errado

446. {CESPE- Analista do Seguro Social - INSS/
2008) No texto, o verbo "sair" tem duplo sentido: o
literal, "Passar-a-noite-a-céu-aberto"; e o figurado,
protestar "contra o tédio e o convencionalismo bur·
gueses" (último parágrafo).

( ) Certo { ) Errado

Errado.

O Nota da autora: Questão de coesão e análise
sintática.

Sentido literal= _Qenotação (sentido do Qicionário);

Para o trabalhador possui função sintática de
complemento nominal do predicativo do sujeito
nefasto. Ao retirar tal informação, altera as relações
semânticas do texto porque passa a generalizar.
Note que o emprego do vocábulo não é suficiente
para que se compreendam as informações. Com·
pleta o sentido.

Sentido figurado ""' conotação (sentido metafó·
rico).

448. (CESPE- Analista do Seguro Social - INSS/

Certo- No texto: O que os jovens queriam era sair,

no duplo sentido da palavra.

Atenção! As questões referem-se
ao texto abaixo.
Em busca do tempo (livre) perdido
Tempo é sinônimo de dinheiro desde que a Revolução Industrial mudou para sempre os meios de pro·
dução. O resultado acabou sendo, de certa forma,
nefasto para o trabalhador. Hoje se passam horas
demais no ambiente de trabalho e horas de menos
com a famffia. Até as férias foram minguando. 'Q
excesso de trabalho é um fenômeno global. O mer·
cada global e a tecnologia de comunicação instantânea fizeram do trabalhador um escravo do relógio. E
nós nos tornamos escravos dessa tecnologia. É impor·
tante colocar limites, caso contrário, o trabalho dominará nossas vidas; diz Joe Robinson, autor do livro
Trabalhar para Viver. Em todo o mundo, uma série de
organizações tem buscado colocar a redução e a flexibilização do horário de trabalho e o aumento do
período de férias na pauta política de seus países. "Nos
Estados 16 Unidos, temos as menores férias do mundo
industrializado: 8, 1dias depois de um ano de trabalho
e 10 dias depois de três anos; acrescenta Robinson.
(Galileu, outJ2005, com adaptações).
Considerando o desenvolvimento das ideias e as
estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens
a seguir.

447. (CESPE - Analista do Seguro Social - INSS/
2008) Na oração ffo resultado acabou sendo, de
certa forma, nefasto para o trabalhador" (segundo
período), a retirada da expressão "para o trabalhador", que complementa o vocábulo "nefasto", não

2008) Considerando-se que uma das funções
semânticas do verbo ser é explicitar uma relação
de igualdade entre termos, a oração "O excesso de
trabalho é um fenômeno global" (quinto período)
poderia, preservando-se as relações significativas, a
coerência da argumentação e a correção gramatical
do texto, ser reescrita da ·seguinte forma: O fenô·
meno global é excesso de trabalho.

( ) Certo ( ) Erra do

Errado.
O Nota da autora: Questão de coesão e
emprego de artigo.

Note que se altera o emprego dos artigos defi·
nido (o excesso) e indefinido (um fenômeno). O definido restringe e o indefinido generaliza.
449. (CESPE - Analista do Seguro Social - INSS!
2008) No desenvolvimento da argumentação, o
emprego de "Até" (quarto período) enfatiza que o
tempo para outras atividades, além das citadas, foí
diminuindo, exceto o tempo para o trabalho.

( ) Certo ( ) Errado

Certo - Hoje se passam horas demais no
ambiente de trabalho e horas de menos com a família. Até as férias foram minguando.
450. {CESPE - Analista do Seguro Social - INSS/
2008) O período 'O mercado (. ..) relógio' (sexto período), por apresentar a causa do que é afirmado na
oração anterior, poderia, mantendo-se a coerência

•
·••
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do texto, ter seu inicio - 'O mercado'- substituído
por: Por isso, o mercado.
( ) Certo { ) Errado

Errado- Não está subentendida nenhuma preposição antes de "o social". O texto é claro: ''Em virtude disso""' "dessa discussão ..

Errado- O período indica causa (oração subordinada) e não podemos inserir a conjunção por isso
por indicar conclusão e ser coordenada.

453. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária- STF/2008) A expressão "por outro lado" explicita a caracterização do segundo dos "dois momentos importantes".

451. (CESPE- Analista do Seguro Social- INSS/
2008) Se, no oitavo período, o trecho 'É importante

{ ) Certo ( ) Errado

colocar limites' fosse substituído por Se não fossem
colocados limites, o período permaneceria coerente e gramaticalmente correto.

Certo Sim, porque o "primeiro é pensar uma
comunidade ... "

{ ) Certo { ) Errado

Errado - Deveria ocorrer alteração gramatical:
Se não fossem colocados limites, o trabalho dominaria nossas vidas. Note que o segundo verbo deveria ser alterado.

454. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária- STF/2008) Como o último período sintático do
texto se inicia pela ideia de possibilidade, a substituição do verbo "tem" por tenha, além de preservar
a correção gramatical do texto, ressaltaria o caráter
hipotético do argumento.
( ) Certo ( ) Errado

Com referência às idei as e às estruturas
linguísticas do texto, julgue os itens a seguir.
Hoje o sistema isola, atomiza o indivíduo. Por isso
seria importante pensar as novas formas de comunicação. Mas o sistema também nega o indivíduo. Na
economia, por exemplo, mudam-se o5 valores de uso
concreto e qualitativo para o5 valores de troca geral_e
quantitativa. Na filosofia apareceo 5ujeitogeral, não
o indivíduo. Então, a diferença é uma forma de crítica. Afirmar o indivíduo, não no sentido neoliberaf
e egoísta, mas no sentido dessa ideia da diferença é
um argumento crítico. Em virtude disso, dessa discussão sobre a filosofia e o social surgem dois momentos
importantes: o primeiro é pensar uma comunidade
auto reflexiva e confrontar-se, assim, com as novas
formas de ideologia. Mas, por outro fado, a filosofia
precisa da sensibilidade para o diferente, senão repetirá apenas as formas do idêntico e, assim, fechará as
possibilidades do novo, do espontâneo e do autêntico na história. Espero que seja possível um diálogo
entre as duas posiçóes em que ninguém tem a última
palavra. (Miras/av Milovic. Comunidade da diferença. Relume Dumará, p. 131-2, com adaptações).
452. (CESPE - Analista Judiciário - Área Judiciária - STF/2008) O emprego de "Em virtude
disso" mostra que, imediatamente antes do termo
"o social" está subentendida a preposição de, que,
se fosse explicitada, teria de ser empregada sob a
forma do.

( }Certo ( } Errado

Certo- Exatamente, porque o modo subjuntivo

também caracteriza hipótese.
Atenção! Julgue os seguintes itens, a
respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do trecho.
O agente ético é pensado como sujeito ético,
isto é, como um ser racional e consciente que sabe
o que faz, como um ser livre que escolhe o que faz
e como um ser responsável que responde pelo que
faz. A ação ética é balizada pelas ideias de bem e
de mal, justo e injusto, virtude e vício. Assim, uma
ação só será ética se consciente, livre e responsá~
vef e será virtuosa se realizada em conformidade
com o bom e o justo. A ação ética só é virtuosa se
for livre e só o será se for autônoma, isto é, se resultar de uma decisão interior do próprio agente e não
de uma pressão externa. Evidentemente, isso leva a
perceber que há um conflito entre a autonomia da
vontade do agente ético (a decisão emana apenas
do interior do sujeito) e a heteronomia dos valores morais de sua sociedade (os valores são dados
externos ao sujeito). Esse conflito só pode ser resolvido se o agente reconhecer os valores de sua sociedade como se tivessem sido instituídos por ele,
como se ele pudesse ser o autor desses valores ou
das normas morais, pois, nesse caso, ele será autõnomo, agindo como se tivesse dado a si mesmo sua
própria lei de ação. (Mari/ena Chaui. Uma ideo!o-
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gia perversa. In: Fo/haonline, 14/3/1999, com adaptações).

1043
Atenção! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do texto.

455. {CESPE- Analista Judiciário - Área Judiciá-

ria- STF/2008) Depreende-se do texto que "agen!e"
e "sujeito" não são sinônimos, embora possam remeter ao mesmo indivíduo.
( } Certo ( ) Errado

Certo - "sujeito étíco" identifica o "agente
ético", por ser pensado como tal, mesmo não
sendo sinônimos.
456. (CESPE - Analista Judiciário - Área Judiciária- STF/2008) A expressão "Esse conflito" tem a
função textual de recuperar a ide1a de "heteronomia".
( ) Certo ( ) Errado

Errado- "Esse Conflito" refere-se ao que se trava
entre a autonomia da vontade e a heteronomia dos
valores.
.._ Dica - Pronome demonstrativo anafórico
(retoma ide ia anterior).

Se a perspectiva do po!rtico é a perspectiva de
como o poder se constitui e se exerce em uma sociedade, como se distribui, se difunde, se dissemina,
mas também se oculta, se dissimula em seus diferentes modos de operar, então é fundamental uma
análise do discurso que nos permita rastreá-lo. A
necessidade de discussão da questão política e do
exercfcio do poder está em que, em última análise, todos os grupos, classes, etnias visam, de uma
forma ou de outra, o controle do poder político.
Porém, costumamos ver o poder como algo negativo, perverso, no sentido da dominação, da submissão. Não há, entretanto, sociedade organizada sem
formas de exercício de poder. A questão, portanto,
deve ser: como e em nome de quem este poder se
exerce? (Dani/o Marcondes. Filosofia, linguagem
e comunicação. São Paulo: Cortez, 2000, p. 147-8,
com adaptações).

458. {CESPE- Analista Judiciário -Área Judiciária - STJ/2008) Para que o texto atenda às exigências de redação de um documento oficial, como um
relatório, por exemplo, é obrigatória a substituição
da forma verbal "costumamos" por costuma-se.
( ) Certo ( ) Errado

Atenção! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
li':lguísticas e das ideias do trecho.
(... ) A necessidade de discussão da questão política e do exercício do poder está em que, em último
análise, todos os grupos, classes, etnias visam, de uma
forma ou de outra, o controle do poder político. (... )
(Danilo Marcondes. Filosofia, linguagem e comunicação. São Paulo: Cortez, 2000, p. 147-8, com adaptações).

457. {CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária
- STJ/2008) No segundo período, para evitar as duas
ocorrências da preposição "em" e tornar o estilo do
texto mais elegante, mantendo-se a correção gramatical, deve-se deixar subentendida a primeira delas,
reescrevendo-se o respectivo trecho da seguinte
forma: está que, em última análise.
( ) Certo ( ) Errado

Errado- São necessários os dois "em': caso contrário, fere a correção gramatical.

Errado- Não se trata de documento oficial, e a
mudança alteraria o contexto com a indeterminação
do sujeito.

Atenção! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do trecho.
(.. .) "Nessas condições - agrega Pascal - considero impossível conhecer o todo se não conheço as
partes':(... ) (Edgard Morin. Epistemologia da complexidade. In: Dora FríedSchnitman (Org.). Novos paradigmas, cultura e subjetividade. Porto Alegre: Artmed, 1996,p, 274, com adaptações).

459. (CESPE- Analista Judiciário - Área Judiciária- STJ/2008) Seriam respeitadas as relações de
textualidade e as regras gramati.:ais se as palavras
de Pascal, 'considero impossível conhecer o todo
se não conheço as partes', fossem assim enunciadas: considero impossível ao todo conhecer se não
conheço as partes.

( ) Certo ( ) Errado
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Certo - Sim. Estaria empregando estilo de lin-

o infinitivo desencadear, com função de substantivo,
em lugar do substantivo "desencadeamento".

guagem clássica.

( ) Certo ( } Errado

Atenção! Julgue o seguinte item, a
respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do texto.

:

Em minha opinião, uma percepção ingênua dos
fenômenos de mercado, como a crença nos mercados perfeitos, fornece exatamente o que seus críticos
mais utilizam como munição nos momentos de crise
e descontinuidade. O argumento da suposta infalibilidade dos mercados em bases científicas e a pretensão de transformar economia e finanças em ciências
exaras produzem uma perigosa mistificação: confundir brilhantes construções mentais paro entender a
realidade com a própria realidade. Os mercados não
são perfeitos. São, isto, sim, poderosos instrumentos
de coordenação econômico em busca permanente
de eficiência. Mas são também o espelho de nossos
humores, refletindo nossa fafibf/idade nas avaliações. São contaminados por excesso de otimismo e
de pessimismo. São humanos, demasiado humanos.
(Paulo Guedes. Os mercados são demasiado humanos. In: tpoca, 2717/2008, com adaptações).
460. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária-STJ/2008) O período inicial do texto, "Em minha

opinião( ...) descontinuidade~, explicitando um juízo
de valor, apresenta o formato adequado, no teor e
na correção gramaticat p<Jra compor o texto final de
um p<Jrecer, se no fin<JI deste for acrescld<J a frase É
o parecer.
( ) Certo ( ) Errado

Errado- Não apresenta o form<Jto adequado de
um parecer final, mesmo acrescido da fr<Jse ué 0 parecer".

Trecho para a próxima questão.

Um cenário pofêmico é embasado no desenca~ de um estrondoso processo de exclusão,

diretamente proporcional ao avanço tecnofógico (... )
(Gilberto Lacerda Santos. Formação para o trabalho
e alfabetização informática. In: Linhas Críticas, v. 6,
n." 11,ju//dez,2000, com adaptações).
461. (CESPE - Analista Judiciário - Area Judiei~
ária - TST/2008) Preserv<J-se t<Jnto a correção gra-

Certo- Desencadeamento, substantivo abstr<Jto
derivado do verbo, no contexto, seria usar o verbo
como substantivo. Correto e coerente.

Atenção! O trecho refere-se à questão seguinte.
Brinkmanship

Em 1964, o cineasta Stanfey Kubrick lançava o
filme Dr. Strangelove. Nele, um oficial norte-ameri·
cano ordena um bombardeio nuclear à União Soviética e~e suicídio em seguida, levando consigo
o código para cancelar o bombardeio. O presidente
norte-americano busca o governo soviético na esperança de convencê-lo de que o evento foi um acidente
~ por isso, não deveria haver retaliação. t, então,
informado de que os soviéticos implementaram uma
arma de fim do mundo (uma rede de bombas nucfea·
res subterrâneas), que funcionaria automaticamente
quando o país fosse atacado ou quando alguém ten·
tosse desacíoná-fa. O Dr. Strange!ove, estrategista
do presidente, aponta uma falha: se os soviéticos
dispunham de tal arma, por que a guardavam em
segredo? Por que não contar ao mundo? A resposta
do inimigo: a máquina seria anunciada na reunião
do partido na segunda-feira seguinte. (.. .) (Fabio
Zugman. Teoria dos jogos. Internet: <www.iced.org.
br>, com adaptações).
462. (CESPE - Delegado de Polícia - RN/ 2008)
Com base no trecho, assinale a opção correta.

(A) A feitura do fmaf do trecho permite inferir-se que
"A resposta do inimigo" não foi dada em uma
segunda-feira.
(B} A expressão "à União Soviética" (2° período) é
complemento da forma verb<JI "ordena".
(C) Acrescentando-se de que imediatamente após <J
conjunção "e" (3" período), o significado do período correspondente não seria alterado.
(D) A expressão "por isso" (3<> período) foi empregada com o sentido concessivo.
(E) Mantém-se a correção gramatical do texto ao se
substituir "convencê-lo de que" (3° período) por

convencer-lhe que.

....._____________
matical quanto a coerência textual ao se empregar

Alternativa "c": correta- O presidente norte-americano busca o governo soviético na esperança de
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convencê-/o de que o evento foi um acidente e de que,
por isso, não deveria haver retaliação.

Perceba que há paralelismo: os objetos indiretos
{de que o evento foi um acidente e de que não haveria retaliação) complementam o verbo convencer.
Alternativa "a'' - a máquina seria anunciada na
reunião do partido na segunda-feira seguinte.
Alternativa "b" - O complemento verbal de
ordena é o objeto direto um bombardeio nuclear.
União Soviética possui função de adjunto adverbial
de lugar.
Alternativa "d" -A conjunção por isso indica
conclusão e pode ser substituída por: !2g_Q, por conseguinte, portanto, como resultado, assim, por esta
razão, por causa disto, com base nisto.
Alternativa "e"- Convencê-lo de que"" convencer alguém de algo {lo: objeto direto). Agramática tornar-se-ia incorreta se usássemos convencer alguém
de algo.

Atenção! O trecho refere-se à questão posterior.
Brinkmanship
Em 1964, o cineasta Stan/ey Kubrick lançava o filme
Dr. Strangelove. Nele, um oficial norte-americano ordeno
um bombardeio nuclear à União Soviética e comete suicídio em seguido, levando consigo o código para cance-lar o bombardeio. Opresidente norte-americano busca o
governo soviético na esperança de convencê-/ode que o
evento foi um acidente e, por isso, não deveria haver retok"ação. É, então, informado de que os soviéticos implementaram uma arma de fim do mundo (uma rede de
bombas nucleares subterrâneas), que funcionaria automaticamente quando o país fosse atacado ou quando
alguém tentasse desacioná-/a. O Or. Strangelove, estrategista do presidente, aponta uma falha: se os soviéticos dispunham de tal arma, por que a guardavam em
segredo? Por que não contar ao mundo? A resposta do
inimigo: a máquina seria anunciada na reunião do partido na segunda-feira seguinte.(... ) (FabioZugman. Teoria dos jogos. Internet: <wwv.r.icedorg.br>, com adaptações).

463. {CESPE - Delegado de Polícia - RN/ 2008)
Assinale a opção correta com relação às ideias do
texto e às. palavras e expressões nele empregadas.
{A) Se o trecho "não deveria haver retaliação" {3°
período) estivesse flexionado no plural, a forma
verbal "deverianteria de ser substituída por deveriam.
(B) O período "E. então {. ..) desacioná-la" {4° período) esclarece que a informação dada ao presidente norte-americano era falsa.
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(C) No 3° período, as orações introduzidas por
"quando" permitem uma leítura em que são
interpretadas como condição para que a "arma
de fim do mundo" (3° período) funcione automaticamente.
(D) No texto, não há como se identificar o sujeito da
oração "Por que não contar ao mundo?" {penúltimo perfodo).
(E) O complemento da palavra ''inimigo" (último
período) está subentendido, artifício que evidencia que o autor do texto assumiu a perspectiva norte-americana segunda a qual a União
Soviética é inimiga.

Alternativa "c"': correta -Quando equivale
a se {conjunção condicional): Coloca a condição
para que a arma de fim de mundo seja acionada
automaticamente em caso de ameaça ou ataque.
Quando o pais for atacado "" Se o país fosse atacado; quando alguém tentasse desadoná-la = se
alguém tentasse desacioná-la.
Alternativa "a" - Em não deveria haver retaliação, o verbo auxiliar deve, obrigatoriamente, permanecer no síngular {independente do termo posposto), pois é impessoal (~entido de existir) e o termo
posterior {retaliação) possui função de objeto direto.
~ Dica- Vejamos com o substantivo no plural,
como fica a análise sintática

Deveria haver retaliações"" verbo singular
Transitivo direto objeto direto
Deveriam existir retaliações "" verbo plural porque o verbo deve concordar com o sujeito.
Intransitivo sujeito
Alternativa "b" - Nada, nesse período, esclarece que a informação dada ao presidente norte-americano era falsa.
Alternativa "d"- O sujeito foi mencionado na
oração anteposta: os soviéticos.

r'•·

Alternativa "e"- O autor não se intromete nem
assume perspectiva; apenas relata uma situação evidenciada, sim, pelas duas nações em questão.

•••

Atenção! O trecho refere-se à questão seguinte.
(... ) O presidente norte-americano busca o
governo soviético na esperança de convencê-/o de
que o evento foi um acidente e, por isso, não deveria
haver retaliação. t, então, informado de que os soviéticos implementaram uma arma de fim do mundo (uma
rede de bombas nucleares subterrãneas), que funcio-
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naria automaticamente quando o país fosse atacado
ou quando alguém tentasse desacioná-/a. O Dr. Strangelove, estrategista do presidente, aponta uma falha:
se os soviéticos dispunham de tal arma, por que a guardavam em segredo? Por que não contar ao mundo? A
resposta do inimigo: a máquina seria anunciada na
reunião do partido na segunda-feira seguinte.

•·.'

•..

Pode-se analisar a situação criada no fílme sob a
ótica da Teoria dos Jogos: uma bomba nuclea~ é lançada pelo país A ao pais 8. A política de B consiste em
revidar qualquer ataque com todo o seu arsenal, o
qual pode destruir a vida no planeta, caso o país seja
atacado. O raciocínio que leva B a adotar tal política é
bastante simples: até o país mais fraco do mundo está
seguro se criar uma máquina de destruição do mundo,
ou seja, ao te1 sua sobrevivf.!ncia seriamente ameaçada, o país destrói o mundo inteiro (ou, em seu modo
menos drástico, apenas os invasores). Ao elevar os custos para o país invasor, o detentor dessa arma garante
sua segurança.(. .. )
Schelling denominou brinkmanship (de brink,
extremo) a estratégia de deliberadamente levar uma
situação às suas consequénôas extremas.
Um exemplo usado por Schelling é o bem conhecido jogo do frango, que consiste em dois indivíduos
acelerarem seus carros na direção um do outro em
rota de colisão; o primeiro a virar o volante e sair da
pista é o perdedor. (... ) (Fabio Zugman. Teoria dos
jogos. Internet: www.iced.org.br, com adaptações).

464. {CESPE - Delegado de Polícia - RN/ 2008)
Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do
texto, assinale a opção correta.

Revisaço<rJ- Língua

Portu~u_:~

•_!!uda Nogueira

texto, pois permanece a função que relaciona dois
termos: o antecedente - país A - ao consequente
- país B. Já, quanto ao significado do texto há alteração: "ao" tem uma relação de movimento de aproximação do espaço: país A I país B; "no" tem uma
relação de situação dentro do espaço. No texto, a
situação é hipotética, portanto, prevalece, para o
seu significado, a relação contida em "ao".
Alternativa "b"- o trecho "adotar tal política",
no texto, tem ser:tido de "garantia de segurança"
adotada por 8, em caso de ataque, embora isto destruísse o planeta, tal medida faria a qualquer país do
mundo, por menor que fosse, sentir-se mais seguro
diante do inimigo.
Alternativa "c" - os "custos" referidos pelo
autor seriam o "preço" que o país invasor pagaria,
caso houvesse a invasão de B: a destruição do mundo
inteiro ou apenas a destruição do pais invasor.
Alternativa "d"- o "a" de "a estratégia" é artigo
que define o substantivo estratégia, não havendo
preposição; não leva a marca gráfica da crase.
Alternativa "e"- "o primeiro a virar o volante e
sair da pista é o perdedor." -a pontuação do texto
NÃO permaneceria correta se fosse colocada umâ
vírgula logo após a palavra pista, porque a oraçao "e
sair da pista" é restritiva.

Atenção! O texto refere-se às
questões posteriores.

Ojargão

(A) No trecho "lançada pelo país A ao país B" (2°
parágrafo), a substituição de "ao" por no altera
o significado do texto, mas não a sua correção
gramaticaL

Nenhuma figura é tão fascinante quanto o Falso
Entendido. É o cara que não sabe nada de nada, mas
sabe o jargão. Epassa por autoridade no assunto. Um
refinamento ainda maior da espécie é o tipo que não
sabe nem o jargão. Mas inventa.

{B) O trecho "adotar tal política" tem, no texto, o
sentido de "destruir a vida no planeta" (2° parágrafo).

capitais ..

{C) Os "custos" a que o narrador se refere no
segundo parágrafo são os de se construir "uma
arma de fim do mundo" {início do trecho).

(Uma das características do Falso Entendido é a
falsa modéstia.)

{O) No trecho "denominou brinkmanship (de brink,
extremo) a estratégia" {2° parágrafo), o "a" deveria levar a marca gráfica de crase.
{E) A pontuação do texto permaneceria correta se,
no trecho "o primeiro a virar o volante e sair da
pista é o perdedor" {último parágrafo), fosse
inserida uma vírgula logo após a palavra "pista".

- ó
~

Matias, você, que entende de mercado de

Nem tanto, nem tanto.

- Você, no momento, aconselharia que tipo de
aplicação?
- Bom. Depende do yield pretendido, do throwback e do ciclo refratário. Na faixa de papéis top
market- ou o que nós chamamos de topi-marque -,o
throwback recai sobre o repasse e não sobre o re/ease,
entende?
- Francamente, não.

Alternativa "a": correta - A substituição de
"ao" por "no" não altera a correção gramatical do

Aí o Falso Entendido sorri com tristeza e abre os
braços como quem diz.- "t difícil conversar com leigos...~

r
I

Coec.ân e Coerência-

R~<t:scritura

de frases

Uma variação do Falso Entendido é o sujeito que
sempre parece saber mais do que ele pode dizer. A conversa é sobre política, os boatos cruzam os ares, mas
ele mantém um discreto silêncio. Até que alguém pede
a sua opinião e ele pensa muito antes de se decidir a
responder:

- Há muito mais coisa por trás disso do que vocês

pensam ..
Ou então, e esta é mortal:
- Não é tão simples assim ..

Faz-se aquele silêncio que precede

05

grandes

revelações, mas o falso informado não diz nada. Fica

subentendido que ele está protegendo as suas fontes
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e a expressão significa "nenhuma"- Não alterando a
coerência nem o sentido do texto.

Alternativa "b" - "coisa alguma sobre coisa
alguma": nenhuma coisa sobre nenhuma coisa - o
não existente. Não altera a coerência nem o sentido
do texto.
Alternativa "c"- "absolutamente nada"- absolutamente: advérbio de modo -o extremo de nada
saber- Não altera o sentitlo em a coerência do texto.
Alternativa "e"- "nada sobre nada"- nenhuma
coisa sobre nenhuma coisa"" nada. Não altera o sentido nem a coerência do texto.

em Brasília.

466. (CESPE - Delegado de Polícia - RN/ 2008}
Com base no texto, assinale a opção correta.

E há o Falso que interpreta. Para ele, tudo o que
acontece deve ser posto na perspectiva de vastas

{A) A supressào do "se" em "antes de se decidir a

transformações históricas que só ele está sacando.

- O avanço do socía/ismo na Europa ocorre em
proporçâo direta ao declínio no uso de gordura animal nos países do Mercado Comum. Só não vê quem
não quer.
E, se alguém quer mais detalhes sobre a sua insólita
teoria, ele vê a pergunta como manifestaçâo de uma
hostilidade bastante significativa a interpretações nâo
ortodoxas, e passa a interpretar os motivos de quem
o questiona, invocando a Igreja medieval, os grandes
hereges da história, e vods sabiam que toda a Reforma
se explica a partir da prisâo de ventre de Lutero? (Luis
Fernando Verissímo. As mentiras que os homens contam. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000, com adaptações).

465. (CESPE- Delegado de Polícia - RN/ 2008} A
coerência e o sentido do texto seriam alterados caso a
expressão "nada de nada" (início) fosse substituída por
(A} nada sobre coisa alguma.

(B) coisa alguma sobre coisa alguma.

{C) absolutamente nada.
(O) alguma coisa sobre nada.

(E) nada sobre nada.

Alternativa "d": correta- "alguma coisa sobre
nada" - o pronome indefinido "alguma" antes do
substantivo "coisa": indica uma certa coisa indeterminada, o que pressupõe a existência de algo, só que
é indeterminado; diferente de coisa alguma sobre
nada (pronome indefinido). Coisa alguma sobre
nada, altera o coerência e o sentido do texto.
Alternativa "a" - "nada sobre coisa alguma" nada: pronome indefinido - coisa alguma: aqui, o
pronome indefinido alguma vem após o substantivo

responder" preservaria a correção gramatical e o
significado do período.
{B) No trecho "Há muito mais coisa por trás disso",

se a palavra "coisa" estivesse no plural e o verbo
haver estivesse no pretérito imperfeito, seria
necessário reescrevê-lo da seguinte forma:
Haviam muito mais coisas por trás disso.
{C) Caso o autor do texto tivesse usado o ponto final
no lugar das reticências em"- Não é tão simples
assim ...", o efeito conseguido seria diferente do
criado por estas.
(D) O "falso informado" é um subtipo ou uma varia-

ção do "Falso Entendido" (início do texto).
(E) Seria mais adequado ao texto substituir a expressão "sacando~ por um sinônimo como esperando.

Resposta correta: (anulada)
Alternativa "a" - A gramática estaria correta,
mas o significado seria alterado.
Alternativa "b"- O verbo haver, quando impessoal (sentido de existir), permanece sempre no singular.
Alternativa "c"- Permaneceria o mesmo efeito,
pois os reticências e o ponto de exc/amaçâo, sinais
gráficos subjetivos de grande poder de sugestão e
ricos em matizes melódicos, são ótimos auxiliares da
linguagem afetiva e poética. Seu uso, porém, é antes
arbitrário, pois depende do estado emotivo do escritor.~
.. Dica- As reticências são usadas para:
indicar continuidade de uma ação ou fato.
indicar suspensão ou interrupção do pensamento.
representar, na escrita, hesitações comuns na língua falada.

Revisaço'~
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realçar uma palavra ou expressão.

- O avanço do socialismo na Europa ocorre em
proporção direta ao declínio no uso de gordura animal nos países do Mercado Comum. Só não vê quem
não quer.

reafizarcitaçães incompletas.
deixar o sentido da frase em aberto, permitindo
uma interpretação pessoal do leitor. (Fonte: http://
www.soportugues.com.br)

E, se alguém quer mais detalhes sobre a sua insólita teoria, ele vê a pergunta como manifestação de
uma hostilidade bastante significativa a interpretações não ortodoxas, e passa a interpretar os motivos
de quem o questiona, invocando a Igreja medieval, os
grandes hereges da história, e vocês sabiam que toda
a Reforma se explica a partir da prisão de ventre de
Lutero? (Luis Fernando Verissimo. As mentiras que os
homens contam. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000, com
adaptações).

Alternativa "d" - Subtipo é tipo secundário,
subordinado a outro tipo. No caso c1tado, são sinônimos, pois se trata da mesma pessoa~
Alternativa "e" - Sacando, na giria, significa
entendendo.

Atenção! O trecho

refere~se

-língua Portuguesa~ Duda Nogueira

à questão seguinte.

·----·--Nenhuma figura é tão fascinante quanto o Falso
Entendido, É o cara que não sabe nada de nada, mas
sabe o jargão. Epassa por autoridade no assunto. Um
refinamento ainda maior da espécie é o tipo que não
sabe nem ojargão. Mas inventa.

467. {CESPE - Delegado de Polícia - RNI 2008)
Com base no trecho, julgue os itens abaixo.
L

Com base no período "Fica subentendido que
ele está protegendo as suas fontes em Brasília",
conclui-se que o ufalso informado" em-questão
foi instado a emitir uma opinião sobre a política
brasiliense.

11.

Não há elementos no texto, para além daqueles
apresentados pelo "Falso que interpreta", que
corroborem a ideia de que o sociaBsmo avança
na Europa.

- 6 Matias, você, que entende de mercado de_
capitais ..
- Nem tanto, nem tanto ..
(Uma das características do Falso Entendido é a
falsa modéstia.)
- Você, no momento, aconselharia que tipo de
aplicação?
- Bom. Depende do yíeld pretendido, do throwback e do ciclo refratário. Na faixa de papéis top
market- ou o que nós chamamos de topi-marque -, o
throwback recaí sobre o repasse e não sobre o release,
entende?
- Francamente, não.
Aí o Falso Entendido sorri com tristeza e abre os braços como quem diz: "É difícil conversar com leigos ...':
Uma variação do Falso Entendido é o sujeito que
sempre parece saber mais do que ele pode dizer. Aconversa é sobre política, os boatos cruzam os ares, mas
ele mantém um discreto silêncio. Até que alguém pede
a sua opinióo e ele pensa muito antes de se decidir a
responder:
- Há muito mais coisa por trás disso do que vocês
pensam ..

1!1. Segundo o que defende o "Falso que interpreta",
se o uso de gordura animal nos países do Mercado Comum Europeu diminui, o socialismo
avança na Europa.
IV. A palavra "insólita" tem o sentido de normal ou
comum.

V.

A pergunta expressa no final pressupõe que o
narrador do texto acredita que toda a Reforma
se explica a partir da prisão de ventre de Lutero.
A quan"!:idade de itens certos é igual a

(A) L
(8) 2.

(C) 3.
(0)4.
(E) 5.

Ou então, e esta é mortal:
- Não é tão simples assim..
Faz-se aquele silêncio que precede as grandes
revelações, mas o falso informado não diz nada. Fica
subentendido que ele está protegendo as suas fontes
em Brasília.
E há o Falso que interpreta. Paro ele, tudo o que
acontece deve ser posto na perspectiva de vastas
transformações históricas que só ele está sacando.

Alternativa "b": correta.
Assertativa 1- {errado)- instado= do verbo ins~
tar- pedir insistentemente. O "falso informado NÃO
foi lNSTADO a emitir uma opinião sobre a política
brasiliense; alguém apenas pede a sua opinião. Ele
dá respostas evasivas e silencia.
Assertativa 11 - (certo) - nada no texto comprova a ideia do avanço do socialismo europeu, ape~
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nas a afirmação do "Falso que interpreta" e só ele
sabe sobre isso.

Alternativa ''a"- O artigo indefinido generaliza,
portanto a retirada não acarreta erro.

Assertativa 111- (certo)- segundo o "Falso que
interpreta", só ele vê que o declínio no uso da gordura animal nos países do Mercado Comum" faz
com que o socialismo avance na Europa e ninguém
percebe, apenas ele.

Alternativa "b" - Isso ocorre não apenas em termos de bens e de serviços= não acarreta erro.

Assertativa IV - (errado) o sentido da palavra "insólita": adj. - 1. Que não acontece habitual-

cesso caracterizado.

mente. 2. Contrário ao uso, às regras. 2. Desusado,
extraordinário, incrível.*

Assertativa V- {errado) - o narrador du texto
não só não acredita que "toda a Reforma se explica
a partir da prisão de ventre de Lutero", mas usa com
mestria a ironia.

Alternativa "c"- A crase deveria ser subtraída.
Acarretaria erro.
Alternativa "d"- Não acarreta erro: em um proAlternativa "e'' - Retiraria a comparação, ou
seja, também acarretaria erro. Por isso a questão foi
anulada.

Atenção! O texto refere-se à questão posterior.

*Fonte: Dicionário da Língua Portuguesa - Larou469. (CESPE - Delegado de Polícia - PB/ 2008 -

sse- Nova Cultural

Português/CESPE)

Atenção! O texto refere-se à questão seguinte.
As mudançm na economia global têm produzido uma dispersão das demandas ao redor do
mundo. Isso ocorre não apenas em termos de bens
e serviços, mas também de mercados de trabalho.
A migração dos trabalhadores não é, obviamente.
nova, mas a globa/ização está estreitamente associada à aceleração da migração. E a migração produz identidades plurais, mas também identidades
contestadas, em um processo que é caracterizado
por grandes desigualdades em· termos de desenvolvimento. Nesse processo, o fator de expulsão dos países
pobres é mais forte que o fator de atração das sociedades pós-industriais e tecnologicamente avançadas. (Tomaz Tadeu da Silva (Org.). Stuart. Hall e
Kathryn Woodward. Identidade e diferença- A perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2004,
p. 24-5, com adaptações).

468. (CESPE - Delegado de Polícia - PB/ 2008)
O texto apresentaria erro gramatical caso se procedesse.
(A) à retirada da palavra "uma".
(B) à inserção da preposiçêio de imediatamente
antes do substantivo "serviços".
(C) à iriserção da palavra uma logo antes de
ração".

uacele~

O que temos em jogo com o poder simbólico ~ a
Imposição de um modo de apreensão do mundo social
~configura a "naturalização" de uma ordem social
vigente. Podemos nos questionar a serviço de quem
está o poder. Quem são os excluídos pelo poder? O
poder simbólico é uma forma transformada ou mascarada de outras formas de poder, notadamente o poder
econômico e o político; todavia não se trata simplesmente de uma dominação estritamente consciente,
maniqueísta ou intencional. Ele frequentemente é ignorado e apreendido como arbitrário por quem o exerce.
(Rogério Haesbaert e Marcelo de Jesus Santa Bárbara.
Identidade e migração em áreas fronteiriços. Internet:
www.uff.br, com adaptações).
Assinale a opção correta a respeito das estruturas linguísticas do texto acima.
(A) No início do texto, o uso da flexão de singular em
"é" deve-se à concordància com "poder simbólico".
{B) Por retomar "mundo social", o pronome "que"
pode ser substituldo por o qual.
(C) A preposição por, em "pelo poder", introduz um

modo, uma circunstância para a exclusão.
(0) A forma verbal "trata" está flexionada no singular para concordar com o sujeito da oração, "uma
dominação"; se este estivesse no plural, dominações, a forma verbal deveria ser tratam.
(E) O pronome "o" refere-se a "poder simbólico".

{0) à retirada de "que é".
(E) ao de~locamento de "é mais forte" para imediatamente antes de "o fator".

Resposta correta: (anulada)

Alternativa "e": correta- O pronome "o" em "o
exerce" refere-se a "poder simbólico" e tem a função
de objeto direto da flexão verbal "exerce".
Alternativa "a" - A flexão de singular em ''é"
está concordado com "a imposição".

•
: ~'
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Alternativa "b" - O pronome que retoma "a
imposiçãon e pode ser substituído por o qual.
Alternativa "c"- A preposição em upelo poder"
estabelece uma relação de consequênda formada
pelo particípio, agente da passiva "excluídos".
Alternativa "d"- Sujeito indeterminado: verbo
transitivo indireto+ se.

•·

•

470. (CESPE- Delegado de Polícia- PB/ 2008) Nos
itens seguintes, são apresentados fragmentos sucessivos adaptados do texto Identidade e Migração em
Áreas Fronteiriças, de Rogério Haesbaert e Marcelo
de Jesus Santa Bárbara (Internet: <www.uff.br>). Jul·
gue-os quanto à correção gramatical.
I.

Um dos processos sociais contemporâneos que
dá relevância ao estudo da dimensão cultural é
aquele que envolve a dinâmica migratória, cada
vez mais destacada no cenário mundial globalizado.

11.

O Brasil, visto como um país imune aos dilemas
étnicos e culturais que afetam o mundo nas últimas décadas, e os brasileiros, às vezes, até enaltecidos como exemplos de democracia racial,
pareciam alheios ao debate sobre o poder da
identidade e os grandes fluxos migratórios deste
final de século.

1!1. Estávamos enganadoS: não só o mito da democracia racial a muito vem sendo questionado,
como não eramos de forma alguma, imunes
aos grandes fluxos migratórios e as questões
de ordem cultural envolvendo essa dinâmica da
população.

Assinale a opção correta.
(A} Apenas o item 1está certo.

Revisaço ,, -Língua Portugu"?sa • Doda NogueJr-~1

Na forma verbal "eramos" há erro quanto à toni·
cidade: éramos, primeira pessoa do plural, no
pretérito imperfeito do modo indicativo: é uma
palavra proparoxítona, cabendo-lhe o acento
agudo na penúltima sílaba- éramos.
Em as questões de ardem cultural, houve omissão
do acento indicativo da crase: "imunes aos grandes fluxos migratórios e às questões"- imunes a
(preposição) - as questões (artigo definido plural): contração de a+ as= às questões.
.._ Dica -Imune aos problemas.

Atenção! O texto refere-se à questão seguinte.

Acredito que, no século XXI, o sucesso de qualquer
sociedade dependerá de quatro características: ~
geografia e sua base de recursos; sua capacidade de
administrar mudanças complexas; seu compromisso
com os direitos humanos; e ~ comprometimento
com a ciência e a tecnologia. O Brasil pode vir a exceder em todos esses aspectos. No passado, o calcanhar
de aqui/es do Brasil se situou naquela terceira esfera,
a dos direitos humanos. Como os Estados Unidos da
América (EUA) e, na verdade, a maior parte das Américas, o Brasil foi forjado em um cadinho de conquista
colonial e escravidiJo brutal. Esse nascimento violento
deixou um legado de enormes divisões étnicas entre as
elites de ascendência europeia, as comunidades indígenas e as populações de origem africana, descendentes de escravos. Da mesma forma que os EUA, o Brasil ainda não superou essa genealogia cruel. As desigualdades associadas a raça e etnia configuram um
abismo -e, claro, propiciaram a geraçiio de conflitos,
a inclinação para o populismo e a instalação ocasional de regimes autoritários. (Jeffrey Sachs. In: Veja 40
Anos, setJ2008, com adaptações).

(8) Apenas o item Hestá certo.
(C) Apenas o item 1!1 está certo.
(D) Apenas os itens I e I! estão certos.
(E) Apenas os itens He 111 estão certos.

Alternativa "d": correta. I e 11.

471. (CESPE - Delegado de Polícia - PB/ 2008)
Assinale a opção incorreta a respeito das relações de
coesão no texto acima.

(A) A sequência de pronomes possessivos, no primeiro período, remete à expressão "qualquer
sociedade", que corresponde ao possuidor, na
relação com vários objetos possuídos.

Assertativa I- Certo: o fragmento adaptado do
texto Identidade e Migração em Áreas Fronteiriças
está certo quanto à correção gramatical.

(B) A expressão Nesses aspectos" (2" período) retoma
os aspectos enumerados como "quatro características" 0" período).

Assertativa 11- Certo: o fragmento adaptado do
texto Identidade e Migração em Áreas Fronteiriças
está certo quanto à correção gramatical.

(C) O termo "naquela terceira esfera" (3" período)
remete à ideia de "compromisso com os direitos
humanos" (1" período).

Assertativa 111 - Errado: neste fragmento adaptado do texto citado há erros gramaticais: a expressão "a muito" está incorreta por ser marcação de
tempo ocorrido, passado: Há muito (tempo)

(0) A expressão ~Esse nascimento violento~ (40 período) retoma a ide ia que se inicia em "o Brasil" (2"
período) e termina em "escravidão brutal" (3°
período).

r
.

.
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(E) O termo "essa genealogia cruer (final do texto)

retoma a expressão "enormes divisões étnicas"
(4o período).

Alternativa "e": correta- O termo essa genealogia cruel retoma as expressões: as elites de ascendência europeia, as comunidades indígenas, e as popula-

ções africanas, descendentes de escravos.
Alternativa "a"- Correto. Basta voltar ao trecho
e fazer as ligações.

Alternativa "b" - A expressão esses aspectos
retoma os aspectos enumerados anteriormente

da inteligência humana. fnteressava saber se apresentaria características que poderiam ser associadas
a um comportamento inteligente. O objetivo era verificar se o software conseguiria descobrir o assassino
tão rapidamente quanto Poirot. (... ) (Mente&Cérebro,
fev./2007, com adaptações).

472. {CESPE - Delegado de Polícia - TO/ 2008)
Haveria prejuízo para a coesão e a coerência textual
se a expressão "de C!ayton" fosse substituída por do
marido.

( ) Certo ( ) Errado

como quatro características da forma verbal depen-

I

i

I

dera.
Alternativa "c" - O termo naquela terceira
esfera remete à ideia de compromisso com os dire-

tos humanos citada anteriormente no texto, através
da naquela combinação da preposição em com o
pronome demonstrativo aquela ~ naquela terceira
esfera porque é a terceira característica citada na
enumeração de texto.
Alternativa "d" - Esse nascimento violento,
refere-se à ideia de que o Brasil foi forjado (trabalhado), sentido figurado: foi formado em um cadinho
de conquista colonial e escravidão brutaL

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue os itens a seguir.
Inteligência artificial

Não foi difícil descobrir o assassino. Afinal, o
major Rich tinha um ótimo motivo para matar Arnold
Clayton: amava a esposo da vítima e era correspondido. Segundo a polícia, o major usou uma arma para
livrar-se de Clavton e escondeu o corpo em um baú.
A solução, no entanto, poreôa simples demais
para o grande detetive Hercule Poirot, do clássico
conto policial O Mistério do Baú Espanhol, da escri·
tora britânica Agatha Christie. Persistente, ele sai em
busca de pistas, descobre fatos novos, tira conclusões
espantosas e, por fim, apresenta ao leitor outro criminoso.
·Será que um computador também seria capaz de
encontrar o verdadeiro assassino? Durante um curso
da Universidade de Essen, os alunos testaram diversos
programas concebidos em estudos sobre inteligência
artificial (IA). Para isso, utilizaram o caso apresentado
em OMistério do Baú Espanhol, servindo-se da IA para
desvendar as estratégias intelectuais do detetive Poirot. A grande questão era se a IA era capaz desse exercício intelectual ou se apenas fazia uma boa imitação

Certo- A substituição da expressão de C/ayton
por do marido não prejudicaria a coesão nem a coe~
rência textual porque as expressões se equivalem
sendo Clayton o nome do marido.
473. (CESPE - Delegado de Polícia - TO/ 2008)
O período sublinhado no terceiro parágrafo estaria gramaticalmente correto se fosse reescrito da
seguinte forma: Interessavam as características que
pudessem estar relacionadas a um comportamento
inteligente.

( }Certo { ) Errado

Certo - O período reescrito está gramatical~
mente com as alterações necessárias feitas pela
inversão de colocação dos elementos: formas verbais, complementos e conectivos.
----·-··---~·

474. {CESPE - Delegado de Polícia - TO/ 2008)

Considere que, no estado do Tocantins, um delegado de polícia tenha encaminhado ao secretário de
segurança um expediente do qual se tenha extraído
o seguinte trecho. Conforme solicitado por Vossa
Excelência, comunico que está sendo averiguado a
hipótese de envolvimento no assassinato de pessoas
com quem a vítima mantinha transações comerciais.
Ressalto que foi de grande valia vossa participação
no caso em questão.
Em face dessas considerações, julgue o item
abaixo.
O trecho em questão atende às orientações de
redação oficia! e às normas gramaticais.
( ) Certo ( ) Errado

Errado- O texto não obedece às orientações da
redação oficial nem às normas gramaticais. Quanto
à redação oficia! não obedece às regras do estilo e,
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principalmente, contém erros estruturais (margens,
espaços, parágrafos}, contendo ainda, pontuação.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue o item a seguir.

i

Na sociedade moderna, ao inverso das anteriores,
não há fronteiras, não há exterioridade. Todos os conflitos são resolvidos ou são passíveis de soluções internas. Com 4 o surgimento do espaço da igualdade e do
Estado-nação, foram implementados mecanismos
internos de resolução de conflitos. O sistema capitalista, na medida em que se implantou, por sua vocação natural à mundialização, dirimiu a noção de exterioridade. Qucndo os escravos rebelavam-se no Brasil
colônia, só havia uma possibilidade de vitória: a criação de quilombos, as organizações exteriores ó sociedade colonial-escravagisto. (. . .) (E/imar Pinheiro do
Nascimento. In: No meio da rua - nômades, excluídos e viradores. Mareei Bursztyn (Org.), Rio de Janeiro:
Garamond, 2000, p. 122-3, com adaptações).

475. (CESPE- Delegado de Polícia- T0/2008) No
texto, o segmento udirimiüa noção de exterioridade"
tem o mesmo sentido de suprimiu a noção de estar
fora.
( ) Certo ( ) Errado

Certo -O sentido dos dois segmentos se equivalem:
._

Dirimiu- v. dirimir (T.D.) =eliminar.

._

Exterioridade - substantivo feminino = qualidade do que é exterior.

._

Estar de fora = exterioridade.

Suprimiu- v. suprimir (T.D.) =eliminar, extinguir.

Atenção! A respeito da organização
das estruturas linguísticas e das ideias
do trecho, julgue os itens a seguir.
A semelhança do Brasil, o Acre compõe-se de uma
grande diversidade de povos indígenas, cujas situações frente à sociedade nacional também são muito
variadas. Enquanto a grande maioria dos grupos se
encontra em contato permanente ou regular com a
população regional (mestiça ou branca), alguns ainda
são classificados pelo órgão indigenista como "isolados:

As sociedades indígenas acreanas dividem-se de
maneira desigual em duas grandes famífías linguísti-

cas: Pano e Arawak. Alguns desses povos encontram"se também nas regiões peruanas e bolivianas fronteiriços ao Acre. Do ponto de vista da antropologia,
o conhecimento sobre as sociedades indígenas do
estado é muito desigual. Se alguns povos, como os
Kaxinawá ou os Ashaninka, atraíram o interesse de
vários pesquisadores, as informações etnográficas
disponíveis sobre a maior parte dos povos indígenas
acreanos ainda são muito incipientes.
Os povos indígenas ocuparam um lugar marginal
no historiografia do Acre. Como no resto da Amazónio, o imaginário ocidental sobre a natureza e a olteridade humana projetou seus fantasmas na região
acreana e nos seus primeiros habitantes indígenas.
A uconquista do deserto ocidental" e a incorporação
do Acre à nação revelam alguns mitos fundadores do
pensamento ocidental e brasileiro sobre o Amazônia e
os povos indígenas. (José Pimenta. Internet: ambienteacreano.blogspot.com, com adaptações).

476. (CESPE- Procurador do Município- Prefeitura Rio Branco- AC/2007) A palavra "incipientes"
está sendo empregada no sentido de pouco confiá~
veis, suspeitos.

Errado - A palavra incipientes funciona como
adjetivo de os informações etnográficas, qualificando
o termo, e significa que estão no começo .
... Dica - Incipiente; iniciante; insipiente:
rante.

igno~

477. {CESPE - Procurador do Município- Prefei~
tura Rio Branco- AC/2007) O emprego da palavra

"alteridade" está relacionado ao sentido de dife~
rença, diversidade, distinção, ou seja, ao sentido
de outro.
( ) Certo ( ) Errado

Certo - Alteridade humana: no texto, outra
forma de pensar, diversidade de interpretação dos
ocidentais quanto aos povos indígenas do Acre.
478. (CESPE - Procurador do Município- Prefei~
tura Rio Branco - AC/2007) Considerando que os
fragmentos incluídos nos itens seguintes, na ordem
em que são apresentados, selo partes sucessivas de
um texto de José Pimenta (Internet: <ambienteacreano.blogspot.com>), julgue-os quanto à correção
gramatical.
Última tentativa do governo boliviano para ocupar a região acreana, a criação do Bolivian Syndicate
exigiu da antiga colônia espanhola concessões enor-
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mes de soberania. Segundo os termos do contrato
assinado em julho de 1901, a Bolívia oferecia a companhia internacional, compostas por grandes grupos
financeiros, principalmente norte-americanos, uma
concessão de trinta anos para a exploração da seringueira na região.

dicate criou um fervor nacionalista e patriótico que
cimentou a nação, contra os inimigos do Brasil. Manifestações contra os americanos e bolivianos se organizaram em Manaus, Belém e Rio de Janeiro. Orgulho
da nação, a Amazônia era novamente cobiçada pelo
capital estrangeiro.

( }Certo ( } Errado

( ) Certo ( ) Errado

Errado- No fragmento há erro de concordância de número em a Bolívia oferecia a companhia
internacional, compostas por grandes: No texto,
composta é adjetivo de companhia internacional
devendo, vir no singular, pois o adjetivo concorda
em número com o termo que qualifica: companhia internacional composta.

Errado- Retirar a vírgula após nação porque o
período está na ordem direta: A formação do Bolivian Syndicate criou um fervor nacionalista e patriótico que cimentou a nação contra os inimigos do
Brasil.

Texto para as próximas questões:.
479. (CESPE- Procurador do Município- Prefeitura Rio Branco -AC/2007) O consórcio capitalista
dispunha de plena autoridade sobre o comércio da
borracha e também de direitos políticos e judiciais
essenciais. Ele usufruía o direito de compra e venda
dos seringais, o direito de navegar e de controlar os
rios por meio de uma polícia própria e o direito de
estabelecer as leis e exercer a justiça. Em contrapartida, a Bolivia recebia 60% da arrecadação realizada
pela companhia.
( ) Certo { ) Errado

Certo - Fragmento do texto correto quanto à
correção gramatical.
480. (CESPE- Procurador do Município- Prefeitura Rio Branco - ACI2007) A criação do Bolivian
Syndicate foi um dos momentos-chave do conflito
acreano, um evento critico que levou à incorporação
do Acre ao Brasil. Para os seringueiros brasileiros, o
Bolivian Syndicate surgiu como uma espécie de companhia colonial que controlava não só a terra, mas
também toda a organização do trabalho extrativista
da borracha. Essa situação revoltou a população
acreana, que conseguiu superar suas divisões inter~
nas e se organizar contra o inimigo comum.
( ) Certo ( ) Errado

Certo'_ Fragmento do texto está correto quanto
à correção gramatical.
481. (CESPE- Procurador do Município- Prefeitura Rio Branco - AC12007} O sentimento do povo
acreano espalhou-se além das bacias do Purus e do
Juruá e comoveu o país que deu um apoio decisivo
à luta dos seringueiros. A formação do Bolivian Syn-

Falei de esquisitices. Aqui está uma, que prova ao
mesmo tempo a capacidade política deste povo e a
grande observação dos seus legisladores. Refiro-me ao
processo eleitoral. Assisti a uma eleição que aqui se fez
em fins de novembro. Como em toda a parte, este povo
andou em buscada verdade eleitoral. Reformou muito e
sempre; esbarrava-se, porém, diante de vídos e paixões,
que as leis não podem elifr}inar. Vários processos foram
experimentados, todos deixados ao cabo de alguns anos.
É curioso que alguns deles coincidissem com os nossos de um e de outro mundo. Os males não eram gerais,
mas eram grandes. Havia eleições boas e pacíficas, mas
a violência, a corrupção e a fraude inutilizavam em algumas partes as /eis e os esforços leais dos governos. Votos
vendidos, votos inventados, votos destruídos, era dfffci/ alcançar que todas as eleições fossem puros e seguras. Para a vioMncia havia aqui uma classe de homens,
felizmente extinta, a que chamam pela língua do país,
kapangas ou kapengas. Eram esbirros particulares, assalariados para amedrontar os eleitores e, quando fosse
preciso, quebrar as urnas e as cabeças. As vezes quebravam só as cabeças e metiam nas urnas maços de cédulas.
Estas cédulas eram deÍJois apuradas com as outras, pela
razão especiosa de que mais valia atribuir a um candidato algum pequeno saldo de votos que tirar-lhe os que
deveras lhe foram dados pela vontade soberana do país.
A corrupção era menor que a fraude; mas a fraude tinha
todas as formas. Enfim, m~eitores, tomados de
susto ou dedes;crença, não acudiam às urnas. (Machado
de Assis. A semana. Obra completa, v. 111. Rio de Janeiro:
Aguilar, 1973,p.757).

482. (CESPE - Analista Judiciário - Área Judiciária - TSE/2006) Em relação ao texto, assinale a
opção incorreta.
(A) Após o termo Numa", subentende-se a elipse da
palavra esquisitice.

'"

...

.
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{B)

Caso a expressão "aqui se fez" seja substituída
por aqui foi feita, prejudica-se a correção gramatical do período.

(C) Em "esbarrava-se", o termo "se" indica indeterminação do sujeito.
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Assertativa IV- Três fatores distintos que inutilizavam as leis, mas nenhum sinônimo, por isso a
única afirmativa incorreta.

Texto para a próxima questão.

(D) O emprego da vírgula após "paixões" justifica-se

porque a oração subsequente é explicativa.

•

Alternativa "b": correta - Não prejudica a correção gramatical, apenas muda a voz verba!.
Alternativa "a" - Uma das esquisitices de que
falou.
Alternativa "c"- t uma das funções do "se"indeterminação do sujeito.
Alternativa "d" - Embora um travessão ou
parênteses pudessem ser usados, neste caso a virgula tem a melhor função.
483. {CESPE - Analista Judiciário - Area Judiciária- TSE/2006) Dt acordo com o texto, julgue os
itens a seguir.
A reiteração da palavra "votos" confere ênfase à
ideia apresentada no período.

li. Pelos sentidos do texto, condu i-se que a palavra
"esbirros" está sendo empregada com o mesmo
significado que tem atualmente a palavra
capanga.
111. A expressão "lhe foram dados" pode, sem prejuízo para a correção gramatical do período, ser
substituída por foram dados a ele.
IV. A palavra "corrupção" está sendo empregada
como sinônima de "fraude".
A quantidade de itens certos é igual a
(AI 1.
IBI 2.

A cidade estivera agitada por motivos de ordem
técnica e politécnica. Outrossim, era a véspera da eleição de um senador para preencher a vaga do finado
Aristides Lobo. Dous candidatos e dous partidos disputavam a palma com alma. Vá de rima; sempre é melhor
que disputá-/a a cacete, cabeça ou navalha, como se
usava antigamente. A garrucha era empregada no interior. Um dia, apareceu a Lei Saraiva, destinada a fazer
eleições sinceras e sossegadas. Estas passaram a ser de
um só grau. Oh! ainda agora me não esqueceram os
discursos que ouvi, nem os artigos que !i por esses tempos atrás pedindo a eleição direta! A eleição direta era
a salvação pública. Muitos explicavam: direta e censitária. Eu, pobre rapaz sem experi€ncia, ficava embasbacado quando ouvia dizer que todo o mal das eleições
estava no método; mas, não tendo outra escola, acreditava que sim, e esperava a lei.
A lei chegou. Assis li às suas estrelas, e ainda melembro que na minha seção ouviam-se voar as moscas. Um
dos eleitores veio a mim e por sinais me fez compreender
que estava entusiasmado com a diferença entre aquele
sossego e os tumultos do outro método. Eu, também por
sinais, achei que tinha razão, e contei-lhe algumas eleições antigas. Nisto o secretário começou a suspirar flebifmente os nomes dos eleitores. Presentes, posto que censitários, poucos. Os chamados iam na ponto dos pés até
à uma, onde depositavam uma cédula, depois de exa~
minada pelo presidente da mesa; em seguida assinavam silenciosamente os nomes na relação dos eleitores,
safam com as cautelas usadas em quarto de moribundo.
A convicção é que se tinha achado a panaceia universal.
(Machado de Assis. Op. Cit., p. 706. www.pciconcursos.
com.br)

(C) 3.

484. (CESPE - Analista Judiciário - Área Judi-

(0) 4.

ciária - TSE/2006) Em relação ao texto, assinale a
opção correta.

Alternativa "c": correta- Apenas o item IV está
incorreto, pois o texto deixa claro que(. .. ) a corrupção e a fraude inutilizavam (... ). Não são, portanto,
sinônimos. Há comparação entre os termos.

(A) A substituição de "estivera" por tinha estado
prejudica a correção gramatical do período.

Assertativa I - Reiteração de vocábulos é
recurso comum na literatUra clássica.

(8) A correção gramatical e as ideias originais serão
mantidas, caso se reescreva o trecho ''me nãc
esqueceram {... ) artigos que li" da seguinte
forma: não me esqueço dos discursos que ouvi,
nem dos artigos que li.

Assertativa 11- O texto afirma exatamente isso:
"capangas(. .. ). Eram esbirros{. .. ).

(C) Na expressão "contei-lhe'', "lhe" exerce a função
de objeto direto.

Assertativa 111- Substituição de "lhe" por ''a ele".
Também correto.

{0) A palavra
método.

"panaceiaff

significa

estratégia,

r
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Texto para a próxima questão.
Alternativa "b": correta - Estilo de linguagem
clássica muito empregado na literatura machadiana.
Alternativa "a"- Não prejudica a correção gra~
matlcal porque apenas muda da forma simples para
forma (iomposta de conjugação do verbo (ter +particípio).i
Alternativa "c" - Contar é transitivo direto e
indireto""" algo a alguém (!h e).

Alternativa "d"- Do grego panákeia, panaceia
significa remédio para todos os males.
485. (CESPE Analista Judiciário- Área Judiciá"
ria- TSE/2006) O diretor-geral do Tribunal Superior
Eleitoral {TSE), Athayde Fontoura Filho, reafirmou

que a urna eletrônica apresenta risco zero de fraude
e que a segurança pode ser aferida por meio da votação paralela, realizada no dia da eleição, concomitantemente ao pleito oficial.
Assinale a opção que não representa continuação coesa e coerente para o trecho acima.

i

I

(A} Porquanto, no período entre o primeiro e o
segundo turno das eleições, o TSE tradicionalmente aproveita para verificar e corrigir as urnas
de locais em que foram verificados problemas.
(B) Athayde Fontoura destacou que, nos estados em
que a eleição for só para presidente da República,
o tempo de votação deverá ser de apenas 10
segundos. Nos estados onde houver eleição também para governador, o TSE estima que cada pessoa leve{ em média, 20 segundos para votar.
(C) Também lembrou a estimativa de que 90% dos
votos de todo o país para presidente da República estarão totalizados até às22 h de domingo.
Segundo o diretor, até a meia-n<Jite do mesmo
dia, 99% dos votos devem estar totalizados.
(D) O diretor-geral informou ainda que seis estados
pediram ao TSE tropas federais para garantir a
segurança do segundo turno das eleições. De
acordo com ele, no total, 120 municípios do Amazonas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Tocantins e Pará receberão reforço na segurança.

Opções adaptadas. Internet: www.tse.gov.br.

Alternativa "a": correta - "porquanto" indica
explicação e não cabe no contexto.
Alternativa "b"- Dá continuidade de raciocínio
aumentando as informações.

Alternativa "c" -Idem afirmativa "b".
Alternativa "d" -Idem afirmativas "b" e "c".

Caro eleitor,
Nos últimos meses, a campanha política mobilizou
vivamente os brasiieiros. No primeiro turno, foram alcançadas marcas extraordinárias: além do alto índice de
comparecimento às umas e de uma irrepreensível votação, em que tudo aconteceu de forma tranquila e organizada, a apuração dos resultados foi rápida e segura, o
que coloca o Brasil como modelo nessa área.
Amanhã serão definidos os nomes do presidente
da Hepública e dos governadores de alguns estados. O
país, mais do que nunca, conta com você.
Democracia é algo que lhe diz respeito e que ~
aperfeiçoa no dia-a-dia. Écomo uma construção bem
preparada, erguida sobre fortes alicerces. Esses alicerces são exatamente os votos de todos os cidadãos.
Quanto mais fiel você for no exerdcio do direito de
definir os representantes, mais sólidas serão as bases
da nossa democracia. Por isso, é essencial que você
valorize essa escolha, elegendo, de modo consciente,
o candidato que julgar com ma i' condições para conduzir os destinos do país e de seu estado.
Você estará determinando o Brosif que teremos
nos próximos quatro anos. Estará definindo o amanhã, o seu próprio bem-estar e de sua família, o crescimento geral, a melhoria do emprego, da habitação, da
saúde e segurança públicas, do transporte, o preço dos
alimentos. O momento é decisivo e em suas mãos entenda bem, em suas mãos- está depositada a confiança em dias felizes.
Compareça, participe. Não se omita, não transfira
a outros uma escolha que é sua. Pense e vote com a firmeza de quem sabe o que está fazendo, com a responsabilidade de quem realmente compreende a importância de sua atitude para o progresso da nação brasileira. Esta é a melhor contribuição que você poderá
dar a sua Pátria. (Ministro Marco Aurélio de Mello. Pronunciamento oficia!. Internet: <www.tse.gov.br>, com
adaptações).

486. (CESPE - Analista Judiciário - Área Judiciária - TSE/2006) Em relação ao texto, assinale a
opção correta.
(A) Considerando-se o gênero textual, é correto afirmar que o emprego de "você", no decorrer do
texto, indica um interlocutor único.
(8) A substituição do sinal de dois-pontos por ponto
final e o emprego de inicial maiúscula em "além"
provocam truncamento sintático, o que prejudica a coerência do texto.
(C) A expressão "nessa área" retoma a ideia implicita,
no parágrafo, de processo eleitoral.
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(O) A substituição da expressão "serão definidos"
por definir-se-ão garante a correção gramatical
do período.

Alternativa uc": correta~ t exatamente ao processo eleitoral que "nessa área" se refere, apesar de
não ser mencionado em todo o texto.
Alternativa "a"- "você" refere-se ao "caro eleitor"- Um "você" coletivo; todos os eleitores brasileiros.
Alternativa "b" - Não provoca truncamento,
nem prejudica a coerência do texto.
Alternativa "d"- Passa-se da voz passiva analítica (ser+ particípio) para passiva sintética (VT.O. +
se), mas a colocação pronominal fica incorreta, já que
o advérbio atrai o pronome: Amanhã se definirão os
nomes.
487. (CESPE- Analista Judiciário - Área Judiciária- TSE/2006) Assinale a opção em que a substituição sugerida prejudica a correção gramatical do
texto.
(A) "lhe diz respeito" por diz respeito a você

(C) O diretor-geral do TSE salientou a importância
de um trabalho de sistematização das experiências anteriores de gestão, que começaram a ser
delineados em 2005. nt um trabalho que enobrece o serviço público", segundo ele.
(0)

Athayde Fontoura ressaltou, contudo, que a
sistemática de gestão dos contratos no serviço
público ainda carece de aperfeiçoamentos, porque é um processo em andamento. Tanto que,
segundo ele, algumas ações que não puderam
ser implantadas neste ano, em virtude do calendário eleitoral, foram transferidas para 2007.

Opções adaptadas. Internet: www.tse.gov.br.

Alternativa "c": correta- É fácil perceber a falta
de concordância entre "trabalho" e "começaram":
começou a ser delineado.
Alternativa "a" - Construção de frase correta
seguindo normas gramaticais de pontuàção, concordância, etc.
Alternativa "b" -Idem à alternativa "a".
Alternativa "d" - Maior esmero gramatical
ainda.

(B) "se aperfeiçoa" por é aperfeiçoado
(C) "no exercício do" por ao exercitarem o

(0) "serão" por vão ser

Alternativa "c": correta - Prejudica a correção
ao empregar plural porque o sujeito é o pronome de
tratamento você. Forma correta: ao exercitar.
Alternativa "a"- "lhe" (pronome oblíquo) está
antes do verbo por força do que e equivale a "a você"
-não prejudica.
Alternativa "b''- Apenas mudança da voz passiva sintética para a analítica, sem alterar a gramática.
Alternativa "d"- Apenas se utiliza locução verbal (dois verbos), não ocorre erro.
488. {CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciária- TSE/2006) Assinale a opção que apresenta erro
gramatical.
(A) O diretor-geral do TSE, Athayde Fontoura Filho,
fez a palestra de lançamento do Manual de Contratos Administrativos na Justiça Eleitoral, de
autoria do professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes.
(B) A obra trata da unificação de procedimentos que
eram adotados de forma diferente pelos TREs na
contratação de serviços e compras, como explicou o diretor do TSE.

489. (CESPE- Analista Judiciário -Área Judiciária - TSE/2006) Assinale a opção que se apresenta
gramaticalmente correto.
(A) O presidente do TSE,Marco Aurélio de Mello, atribuiu ao "aprimoramento" do processo eleitoral
eletrônico a velocidade da totalização dos votos.
Nesta última eleição, o TSE bateu o recorde histórico, alcançando a totalização de 90% dos
votos às 19 h. Às 21 h 15 min, já haviam sido apuradas 99% das urnas.
(B) nEstamos num caminho certo, no caminho que
consagra o sistema que preserva, acima de tudo,
a vontade do eleitor", destacou. O presidente
lembrou de que a expectativa inicial era de chegar ao patamar de 90% dos votos totalizados em
todo o país às 22 horas, mas o índice foi alcançado às 19 h30 min.
(C) O presidente do TSE avaliou que o sistema de
votação brasileiro é "satisfatório", tendo sido preservado a vontade do eleitor. Marco Aurélio ponderou que, diante da agilidade na apuração dos
votos, a antecipação do resultado final em todo o
país não é o mais importante no momento.
(0) Ao responder uma questão sobre os resultados
apontados na apuração do segundo turno presidencial, o ministro Marco Aurélio considerou
que, "sem dúvida alguma, a diferença maior de
votos resulta por legitimidade para o candidato
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eleito". O ministro Marco Aurélio congratulou
aos eleitores brasileiros que, mais uma vez, compareceram às urnas para exercer "esse direito
inerente à cidadania, que é o direito de escolher
os representantes".
Opções adaptadas. Internet: www.tse.gov.br.

Alternativa "a": correta - Pontuação e concordâncias corretas, coerência de ideias e informações
claras.
Alternativa "b"- lembrou que= verbo transitivo direto.
Alternativa "c"- ... tendo sido preservada a
vontade.
Alternativa "d"- Congratular é verbo transitivo
direto: congratulou os eleitores.
490. {CESPE -Analista Judiciário -Área Judiciá-

ria- TSE/2006)
Um fator a ser revisto no MERCOSUL é o foco: não
adianta debater uma agenda mirabolante, com 40
ou 50 temas. É preciso focar as ações de modo pragmático, com as seguintes prioridades:corÍcluira união
aduaneira; eliminar barreiras jurfdicas e monetárias;
facilitar os negócios entre as empresas dos pafses·membros e obter finanôamentos em nome do bloco
no Banco Mundial, para ampliar a infraestrutura
regional, o que até agora sequer fQi pleiteado. As questões alfandegária e fitossanitária devem ser harmonizadas o mais rapidamente possível, pois não haverá
bloco econômico viável enquanto houver entrave no
intercâmbio entre os Estados-membros. Finalmente,
é preciso considerar que, no mundo gfobafizado, as
relações externas afetam o cotidiano das empresas e
das pessoas. O atual impasse no MERCOSUL só será
superado se os empresários se organizarem na defesa
de seus in"teresses e direitos,Por meio da informação
e da mobilização da sociedade sobre as implicações
internas das decisões tomadas em fóruns internacionais. (Abram Szajman. O Globo, 26/11/2006, com
adaptações)

Em relação ao texto, assinale a opção correta.
(A) A substituição do sinal de dois-pontos por ponto
final, com a modificação de inicial minúscula
para maiúscula na palavra "não", prejudica a cor~
reção gramatical do texto.
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Alternativa "b": correta - Correto. O sinal de
ponto-e-vírgula separa elementos enumerados.
Alternativa "a"- A substituição não prejudica a
correção gramatical.
Alternativa "c" - "o que" retoma "concluir a
união ... ", "Eliminar barreiras ... ", "facilitar os ..." etc.
Em outras palavras: retoma o período anterior.
Alternativa "d"- Errado. Na la ocorrência o se é
conj. subordinativa condicional, na segunda, é pronome reflexivo.
491. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judiciá-

ria- TSE/2006)
Um dos lugares-comuns do pensamento político é

o de que o sistema democrático exige a descentralização do poder. Democracia não é só o governo do povo,
mas o governo do povoa partir de sua comunidade.
Esse é um dos argumentos clássicos para o voto distrital: o eleitor fortalece seu poder, oo associá-/o ao de
seus vizinhos. Em países de boa tradição democrdtica,
esses vizinhos discutem, dentro dos comitês dos partidos, mas também fora deles, suas ideias com os candidatos. Embora isso nãosignlfique voto imperativo
-inaceitável em quaiquer situação -, o parlamentar
escolhido sabe que há o eleitor múltiplo e bem identificado, ao qual deverá dar explicações periódicas.
Se a esse sistema se vincula a possibilidade do recalf,
do contramandato, cresce a legitimidade do instituto
da representação parlamentar. O fato é que, com voto
distrital ou não, tomou-se inadiável a discussão em
torno do sistema federativo. Quem conhece o Brasil
fora das campanhas eleitorais sabe das profundas
diferenças entre os estados. (Mauro Santayana. Jornal
do Brasil, 24111/2006.

Acerca das relações lógico-sintáticas do texto,
assinale a opção incorreta.
(A)

"~lo",

em "associá-lO:', refere-se a "poder".

(6) "deles" refere-se a "comitês dos partidos".
(C) "isso" refere-se a "discutem, dentro dos comitês
dos partidos, mas também fora deles, suas ideias
com os candidatos".
(D) "ao qual" refere-se a "parlamentar escolhido".

(6) O emprego de sinal de ponto e vírgula justifica~se por isolar elementos de uma enumeração.

Alternativa "d":correta- "ao qual" refere-se ao
"eleitor múltiplo e ..

(C) O termo "o que" retoma o antecedente "ampliar
a infraestrutura regional''.

Alternativa "a"- Sim. Associar seu poder ao do
vizinho.

{D) O vocábulo "se" exerce a mesma função sintática
em ambas as ocorrências.

(... ).

Alternativa "b" - (... ) fora "deles" dos comitês

Alternativa "c" - "(. ") embora discutir' dentro
dos comitês (isso) .. não significa voto ... "
492. {CESPE- Analista Judiciário -Área Judiciária- TSE/2006)

- l

Uma antiga preocupação dos legisladores do
passado era a de assegurar o dire·iro dos povos de
manter "os costumes da terra". Assim fizeram os
romanos com os municípios e as províncias, que se
autogovernavam em troca dos tributos em dinheiro
ou soldados para expansão de seu poder. Era de tal
forma o respeito a essa autonomia relativa que, em
certo momento do regime cruel de Tibério, as eleições
chegaram a ser suspensas em Roma, mas se mantiveram nas províncias.
Muitos defendem o federalismo, quando se encontram na oposição, mas dele se esquecem quando che·
gam ao governo, Os munfdpios, manietados pela falta
de recursos próprios, reclamam pela ajuda dos governos dos estados e da União, quando deveriam articular-se em busca de seus direitos de tributação direta e
de autonomia polftica. (Idem, ibidem)
No que diz respeito aos sentidos e a aspectos
gramaticais do texto, assinale a opção incorreta.
(A) Na expressão "era a de assegurar", a presença da

preposição "de" decorre da regência de "preocupação".

(B) Elas não entregam mais seus ouvidos e, com eles,
os seus votos, aos chefetes locais. Isso anuncia
surpresa5 importantes nas eleições municipais
de2008.
(C) É agora

o tempo oportuno para as grandes reformas (como a agrária), que vêm sendo adiadas
neste país há mais de 40 anos e sem as quais continuaremos sendo um dos países mais injustos
do globo.

(D) Para que elas se façam, é preciso que o arcabouço constitucional seja sólido e claro. Se
somos República Federativa no rótulo, que a
sejamos no conteúdo. E a União nada cederá de
seu poder se não houver a pressão dos estados.
Opções adaptadas de Mauro Santayona. Op cit.

Alternativa correta: questão anulada: há duas
alternativas que possuem erro.
Alternativa "a"- O resultado demonstra.
Alternativa "b" - Retirar a vírgula que separa
o objeto direto do indireto: Elas não entregam mais
seus ouvidos e, com eles, os seus votos aos chefetes
locais.
Alternativa "c"- Não há erro.
Alternativa "d"- Não há erro.

(B) O emprego de vírgula após "províncias" justifica-

-se por isolar oração de natureza explicativa.
(C) A substituição de "chegaram a ser" por foram
mantém a correção gramatical do período.
(D) A palavra "manietados" está sendo empregada
com o sentido de mobilizados.

Alternativa "d": correta- É o inverso. Manietados vem de mani +atar. Daí, mãos atadas.
Alternativa "a"- Correto: Preocupaçào de assegurar.
Alternativa "b"- Uso da vírgula correto, embora
pudesse ser um travessáo.
Alternativa "c" - Sim. Apenas a troca de uma
locução verbal por verbo no pretérito perfeito.
493. (CESPE- Analista Judiciário- Área Judi.dária- TSE/2006) Assinale a 0pção em que fragmento
de texto apresenta erro gramaticaL ANULADA

(A) Os prôximos quatro anos serão decisivos para a
reconstrução republicana. O resultado das eleições demonstraram clara independência com as
populações locais.

A partir do texto abaixo, julgue as questões.
O Brasil, em toda sua imensa extensão territorial, é
uma nação pluricultura/, principalmente pelas diversas
etnias que o formaram. Nossa cultura vem sendo transmitida através das sucessivas gerações, sempre serenovando e se recriando em um processo rico e dinâmico,
propiciando à nação o possibilidade de construir sua
própria identidade. E a manifestação dessa identidade
se revela através do nosso Património Cultural, que não
se restringe somente aos bens culturais móveis e imóveis,
representantes de nossa memória nacional eprotegidos
por leis e instituições governamentais.

No entanto, qual o valor da nossa riquissima diversidade cultural, se não a reconhecemos ou se somos alijados do processo de sua construção e enrafzamento?
Se não aprendemos a respeitá-la, como justificar tanto
esforço e investimento público e privado para a proteção e conservação do nosso patrimônio? Uma sociedade q!.le não se reconhece está fadada à perda de sua
identidade e ao enfraquecimento de seus valores mais
intrinsecos. Seu envolvimento no processo de fortalecimento de sua cultura é primordial para a construção
de uma postura consciente e ativa no desenvolvimento
de sua cidadania. (Moema Nascimento Queiroz. A edu-
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cação patrimonial como instrumento de cidadania.
Internet: www.revistamuseu.eom.br/artigos. Acesso
em 3/8/2004, com adaptações).

ganha e culpa. Eos intelectuais padecemos desse mal:
egos inflados, arrogância mal dissimulada e autoimagens hiperdímensionadas.
Felizmente, nosso ofício destí/a o antídoto, a saliência do sentido crítico, que irrompe como um gesto natu·

494. (CESPE - Defensor Público - OPU/2004)
As duas perguntas que iniciam o segundo parágrafo têm o va1or argumentativo de reforçar a ide ia
expressa pelo ~eríodo sintático que as segue.

ral, quase um capricho, focalizando nossas próprios vãs
pretensóes com seu lado autoirónico. Nesse caso, des·
crevendo trajetórias, não posso me furtar à audácia da
primeira pessoa, ou seria desatada a trama do coletivo
padrão com o individual gauche e desafinado. (Luiz
Eduardo Soares. A ética e o intelectual no século XXI. In:
O desafio ético. Rio de Janeiro: Garamond, 2000, p. 51-2,
com adaptações).

{ f Certo ( ) Errado

Certo - Retórica é a técnica de uso da linguagem para se expressar bem e ser persuasivo. Inicialmente, dedicava-se ao discurso falado. Com o
tempo, foi aplicada à linguagem escrita. t. chamada,
atualmente, de Estilística aplicada aos textos Iiterá·
rios. Seguindo esta linha de raciocínio, percebe-se
a utilização da retórica da argumentação nas duas
perguntas que iniciam o parágrafo. A intenção é que,
ao ter contato com as ideias que vêm a seguir, o leitor fique naturalmente propenso a aceitá-las como
verdadeiras, caracterizando a persuasão presente na
retórica.
495. (CESPE- Defensor Públíco- OPU/ 2004) Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical e reforça-se a argumentação do texto se for inserido o conectivo Não obstante no início do último
período sintático do texto e forem feitos os devidos
ajustes nas letras maiúsculas e minúsculas.
{ ) Certo ( ) Errado

Errado- Não obstante é uma conjunção coordenativa adversativa que liga duas ora-ções ou palavras,
expressando ideia de contraste ou compensação.
Sendo assim, empregar esta conjunção adversativa
seria incoerente e gramaticalmente incorreto, uma
vez que o último período sintático do texto não
expressa contraste, mas sim a continuidade da ideia
inserida no período anterior.

Julgue as questões quanto à correção gramatical
e à coerência com as ideias do texto LP~II.
Texto

LP~II

Em geral, 05 intelectuais nos sentimos desconfortáveis quando falamos na primeira pessoa. Daí a conveniência do plural majestótico, ainda que soe desagradavelmente pedante.
O desconforto talvez decorra, paradoxalmente,
da vaidade: a primeira pessoa do singular deixaria o
narcísismo excessivamente exposto, produzindo ver"

496. (CESPE - Defensor Público - OPU/ 2001)
Paradoxalmente, o desconforto talvez decorra, da
vaidade em que a primeira pessoa do singular deixasse o narcisismo excessivamente exposto.
( l Certo { ) Errado

Errado- Há dois pontos a serem corrigidos, afim
de garantir a coerência textual e a correção gramatical. Vejamos:
1)

Pontuação ""' a segunda vírgula não pode ser
empregada, uma vez que separa o verbo transitivo indireto {decorra) de seu complemento, o
objeto indireto (da vaidade).

2) Verbo"" o tempo verbal adequado para deixa é o
Futuro do Pretérito do Indicativo (deixaria) e não
o Pretérito Imperfeito do Subjuntivo (deixasse),
que é um modo verbal que expressa dúvida,
incerteza.
497. (CESPE - Defensor Público - OPU/ 2001)
Então, nós, os intelectuais sofremos esse mal - ou
seja, de egos inflados; arrogância mal dissimulada e
auto imagens hiperdimensionadas.
( ) Certo ( ) Errado

Errado- Nesta questão, temos 4 pontos a serem
revistos e corrigidos, a saber:
Pontuação: vírgula após "os intelectuais"= usa-se
vírgula para destacar elementos intercalados,
como aposto que é o caso da expressão "os intelectuais", detalhando o pronome pessoal "nós";
travessão antes de "ou seja"= usa-se vírgula para
destacar elementos intercalados, como uma
expressão explicativa (isto é, a saber, por exemplo, ou melhor, ou antes, etc.); usa-se a vírgula para
separar termos de uma mesma função sintática.
Portanto, após a palavra "inflados" o correto é o
emprego da vírgula e não do ponto e vírgula.
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Regência verbal: sofremos desse mal e não sofremos esse mal. Veja, de acordo com o Dicionário
Aulete Digital: (so.frer)
Verbo. 1. Experimentar mal físico, afetivo ou moral;
PADECER. [transitivo direto: sofrer maus-tratos.} '[transitivo relativo + de: Sofria do coração.] [int.: Sofria
calada.: A torcida sofreu até o último minuto de jogo]
*Verbo transitivo relativo. 1. Gram. Verbo transitivo
com complemento preposicionado e não comutável
com o pronome lhe e suas flexões. {Ex.: Gosto de você;
Encontrou-secam ela.]

498. (CESPE - Defensor Público - OPU/ 2001)
Felizmente, nosso trabalho produz o antídoto, que é
a proeminência do sentido crítico.
( ) Certo ( ) Errado

Certo - Construção gramaticalmente correta
e coerente: a primeira vfrgula separa o advérbio de
modo (felizmente) e a segunda vírgula isola a oração
subordinada adjetiva explicativa(".. que é a proeminência do sentido críticoN).
499. (CESPE- Defensor Público- OPU/ 2001) O
sentido crítico interrompe um gesto natural: focalizando nossas próprias pretensões inúteis.
( ) Certo ( } Errado

complemento. Portanto, o correto é
audácia" e não uevitar à audácia".

~evitar

a

Acentuação "" a grafia correta é "que" e não
"quê", pois trata-se de monossílabo átono e por
isso, não recebe acento. Entretanto, caso surja no
fina! de uma frase, imediatamente antes de um
ponto (final, de interrogaçi.io, de exclamação)
ou de reticências, deve ser grafado com acento,
pois, devido à posição na frase, o monossílabo
passa a ser tônico.
Regência Nominal "" "a trama entre (isso)
(aquilo) e não "a trama entre (isso) ao (aquilo)".

~

Quanto às ideias e ao emprego das estruturas Hnguísticas do texto abaixo, julgue a questão.
Em geral, os intelectuais nos sentimos desconfortáveis quando falamos na primeira pessoa. [... ]E
os intelectuais padecemos desse mal: egos inflados,
arrogdncia mal dissimulada.. (Luiz Eduardo Soares.
A ética e o intelectual no século XXI. ln:O desafio ético.
Rio de Janeiro: Garamond, 2000, p. 51-2, êom adaptações).

501. {CESPE- Defensor Público- OPU/ 2001) O
emprego da primeira pessoa do plural nas orações
"os intelectuais nos sentimos" e "os intelectuais
padecemos" constitui um recurso retórico, em conformidade com a gramática, pilra enfatizar a associação ideológica entre aquele que fala e aquele de
quem se fala.
( ) Certo ( ) Errado

Errado - Com relação à pontuação, o uso de
dois-pontos marca uma sensível suspensão da
voz numa frase não concluída. Emprega-se, geralmente para anunciar a fala de personagens, uma
citação ou uma enumeração; antes de orações
apositivas (Exemplo: Só aceito com uma condição:
Jrás ao cinema comigo.); para indicar um esclarecimento, resultado ou resumo do que se disse; na
introdução de exemplos, notas ou observações; na
invocação das correspondências. Sendo assim, a
pontuação adequada seria uma vírgula e ni.io dois
pontos.
500. (CESPE- Defensor Público - DPU/2001) Não
posso evitar à audácia da primeira pessoa, sem o qué
seria desatada a trama entre o coletivo padrão ao
individual desafinado.
( ) Certo ( ) Errado

Errado- Há três correções a serem feitas:
Verbo= evitar é VTD (quem evita, evita algo ou
alguma coisa) e não exige preposição em seu

Certo - Sim, o recurso onde se utiliza a primeira pessoa do plural, mostra a intenção do autor
do texto em deixar claro que faz parte do grupo de
quem está falando. Por outro lado, quando utilizar
a terceira pessoa do plural, estará falando de um
grupo de pessoas, sem que se inclua nele.

Quanto às ideias e ao emprego das estruturas
linguísticas do trecho, julgue a questão.
Em geral, os intelectuais nos sentimos desconfortáveis quando falamos na primeira pessoa. Oat a conveniência do plural majestático, ainda que soe desagradavelmente pedante. (... ]

502. (CESPE - Defensor Público - OPU/ 2001) O
"plural majestático" é identificado, no texto e na gramática, como o emprego de verbos e pronomes na
primeira pessoa do plural para designar a primeira
pessoa da gramática ou do discurso.
( ) Certo { ) Errado
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Certo- ~Plural majestático" ou "plural de modéstia" é o uso da primeira pessoa do plural (nós) em
detrimento ao da primeira do singular {eu). Importante reforçar que, ao fazer uso desse recurso linguístico, deve ser levado em conta que os pronomes e
os verbos irão para o plural, contudo, os adjetivos permanecerão no singular, flexionados de
acordo com a pessoa que fala ou a quem se referem. Vejamos os exemplos abaixo:
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no 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define como
crime passível de reclusão os preconceitos de raça ou
de cor. "A não aceitação de negros em alguns espaços
é evidente'; reforça. A subjetividade do racismo também se expressa no baixo volume de denúncias nas
delegacias. No Paraná, de acordo com dados do Boletim de Ocorrência Unificado da Poltcia Civil, de 2007
a 2012 foram registrados 520 crimes de preconceito,
o que resufta em uma média de apenas 86 registros
por ano.
Por todas essas evidências, Munhoz defende a
transformação da questão racial em polfticas públicas, a exemplo das cotas para negros nas universidades. "Quando se reconhece a necessidade de políticas
públicas, se reconhece também que há racismo: diz.
Ele acrescenta, ainda, que os desafios dessas poffticas passam pela melhoria no atendimento em saúde
à população negra e no combate à intolerónda religiosa. "Não reconhecer as religiões de matriz africana
é outro indicador de racismo:

Estamos certo de que todas as escolas cumprirão
suas metas.- disse o Secretário.
Sentimo-nos motivado com a chegada de
novos computadores.- disse o diretor aos pais
de alunos.

Atenção! Julgue a questão, com relação às
ideias do trecho e à correção gramatical.
Pensar o corpo apenas como máquina - ou, no
limite, a sua substituição [... ]A máquina funciona, o
homem vive, isto é, estrutura seu mundo, seus valores
[... ] Um pensamento artificia/ista (segundo o qual é
preciso tudo refazer pelo artifício humano) ... (Adauto
Novaes. A máquina do homem e da ciência. In: O
homem e a máquina- ciclo de conferências, Rio e Brasília: Centro Cu/wral Banco do Brasil, 2713/2001, paginação irregular, com adaptações).
503. (CESPE- Defensor Público- OPU/2001) No
texto, são empregados como pertencentes à mesma

classe gramatical os seguintes vocábulos: "máquina",
"estrutura"e "pensamento".
{ ) Certo ( ) Errado

O Nota da autora: Questão de classes gramaticais.
Errado- Os vocábulos pertencem a classes gramaticais diferentes.
Máquina = substantivo feminino singular (a
máquina)
Estrutura = verbo "estruturar" na 33 pessoa do
singula(

2.3.UEL
Trecho para a questão.
(,..) Esse contexto, para ele, tem sido perpetuada
através dos tempos, apesar da existência da Lei

(Adaptado de: AVANSINI, C. Preconceito
velado, mas devastador. Folha de Londrina. 3
fev. 2013, p.9.)
504. (UEL- Delegado de Polícia- PR/2013) Sobre
os termos "evidente" e "evidências", usados nos trechos, e seus significados relacionados ao contexto,
assinale a alternativa correta.
(A} A ideia de "evidência" é muito próxima do sen-

tido presente na expressão "subjetividade do
racismo".
(B) A noção de "evidência" é corroborada pelo
número de denúncias registradas na Polícia Civil
entre 2007 e 2012.
{C}

O sentido de "evidência" é reiterado pela eficácia
da lei, que, desde 1989, pune crimes de precon~
ceito racial.

{D) A referência aos preconceitos raciais como "evidentes" está apoiada na ideia da perpetuação do
contexto de discriminação racial.
{E) A evidência do racismo está representada pela
natureza inequívoca e subjetiva das manifestações de preconceito que caracterizam os crimes.

Alternativa correta: letra "d"- Inferência textual conforme a declaração do texto "A não aceitação
de negros em alguns espaços é evidente", reforça.
Por todas essas evidências, Munhoz defende a transformação da questão racial em políticas públicas, a
exemplo das cotas para negros nas universidades.
A inferência está presente nas duas frases, sendo
qüe "evidEncias" retoma "A não aceitação de negros... ".
Sendo assim, não houve alteração de sentido.
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Alternativa "a"- Evidências retoma toda a idela
do parágrafo anterior.

Alternativa "d"- Alterou todo o sentido o início
"A ênfase sobre os negros ...".

Alternativa "b"- Evidências retoma toda a !dela
do parágrafo anterior.

Alternativa '"e" - "Os negros são minoritariamente enfatizados por ele"? Sentido incoerente ao
comparar com o período citado do enunciado.

Alternativa "c" - Evidências retoma toda a ideia
do parágrafo anterior.

•

Revisaço~-

Alternativa "e" - A evidência do racismo está
representada por: "A não aceitação de negros em
alguns espaços é evidente" e "No Paraná, de acordo
com dados do Boletim de Ocorrência Unificado da
Polícia Civf!, de 2007 a 2012 foram registrados 520
crimes de preconceito."
505. (UEL- Delegado de Polícia- PR/2013) Assinale a alternativa em que esta frase é corretamente
reescrita, sem alteração do sentido original: Ele e!lfatiza que os negros, vitimizados pela discriminação
em função da cor da pele, são minoria nas universidades, na política, em cargos de gerência e outras
esferas relacionadas ao poder.
(A) Ele enfatiza que os negros que são vítimas da discriminação racial nas universidades, na política,
em cargos de gerência e outras esferas relacionadas ao poder, são minoria.
(B) Ele enfatiza que a minoria dos negros é vítima de

discriminação em função da cor da pele nas universidades, na política, em cargos de gerência e
outras esferas relacionadas ao poder.
(C) Os negros são enfatizados por ele como vítimas

de discriminação decorrente da cor da pele e
como minoria nas universidades, na política; em
cargos de gerência e outras esferas relacionadas
ao poder.
(D) A ênfase sobre os negros como vítimas da discriminação causada pela cor da pele é minoritária nas universidades, na política, em cargos de
gerência e outras esferas relacionadas ao poder.
(E) Nas universidades, na política, em cargos de
gerência e outras esferas relacionadas ao poder,
os negros são minoritariamente enfatizados por
ele, como vítimas da discriminação em função da
cor da pele.

Alternativa correta: letra "c" - Perceba que
apenas a ordem das informações foi alterada e a
oração foi transposta da voz ativa (Ele enfatiza que
os negros .. .) para a passiva analítica (os negros são
enfatizados por ele ...).
Alternativa "a"- O final "são maioria" está in co~
erente.
Alternativa "b" -Os negros são minoria nas uni·
versidades e não "a minoria dos negros é vítima de
discriminação".

Trecho para a questão.

A repercussão sobre o tratamento ofensi11o dispensado a um menino negro de 7 anos que acompanhava os pais adotivos em uma concessionária
de carros importados no Rio de Janeiro, há algu·
mas semanas, jogou luz sobre uma discussão que
permeio a história do Brasil: afinal, somos um país
racista?
Apesar de não haver preconceito assumido, o
relato dos negros brasileiros que denunciam olhares
tortos, desconfiança, apelidos maldosos e tratamento
"diferenciado" em lojas, consultórios, bancos ou supermercados não deixa dúvidas de que são discriminados
em função do tom da pele. Estatísticas como as divulgadas pelo Mapa da Violência 2012, que detectou 75%
de negros entre os jovens vitimados por homicídios no
Brasil em 2010, totalizando 34.983 mortes, chamam a
atenção em um país que aparentemente não enfrenta
conflitos raçiais,(... }

(Adaptado de: AVANSINI, C. Preconceito
velado, mas devastador. Folha de londrina. 3
fev. 2013, p.9.}
506. (UEL- Delegado de Polícia- PR/2013) Sobre
a locução prepositiva "Apesar de", no 2° parágrafo,
assinale a alternativa correta.
(A) A locução tem a finalidade de introduzir um obstáculo hipotético que impede parcialmente a
concretização dos acontecimentos descritos no
restante da frase.
(B) A locução tem o propósito de enunciar uma situação que reduzirá o impacto do conteúdo dos
relatos e das denúncias dos negros brasileiros,
exposto no restante da frase.
(C) A posição da locução logo no início da frase é
estratégica para estabelecer o contraste entre as
ideias expressas no primeiro parágrafo e o conteúdo exposto na frase inicial do segundo.
(D) A situação introduzida pela locução tem sua
relevância diminuída diante da apresentação das
demais ideias expressas- as denúncias.
(E) Há uma relação de equilíbrio, no que se refere à
relevância, entre as ideias introduzidas pela locução- a inexistência de preconceito assumido- e
o restante da frase: as denúncias e os relatos dos
negros.
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Alternativa "b"- Força física? Não!
Alternativa correta: letra "d"
Nota das autoras: Embora pareça se tratar de
questão de período composto, refere-se à coesão
textual, já que se refere às ideias, à ligação das orações.

Apesar de indica conce~são (ide ias opostas) e sua
relevância diminui à medida que vão sendo citadas
as denúncias: Apesar de não haver preconceito assumido, o relato dos negros brasileiros que denunciam olhares tortos, desconfiança, apelidos maldosos e tratamento "diferenciado" em lojas, consultórios, bancos ou supermercados não deixa
dúvidas de que são discriminados em função do
tom da pele.
Alternativa "a" - Não se trata de obstáculo
hipotético que impeça a concretização de algo.
Alternativa "b"- A locução apenas indica ideias
opostas.
Alternativa "c" - O contraste ocorre com a
segunda oração do segundo parágrafo e não com o
parágrafo anterior.
Alternativa "e" - Não há equilíbrio, pois a
segunda informação é nitidamente mais importante
que a primeira.

Alternativa "c"- Não se relaciona com homem
esperto.
Alternativa "d"- O erro está em "várias formas".

Trecho para a questão.

Não há direito de punir. Há apenas poder de punir.
O homem é punido pelo seu crime porque o Estado é
mais forte que ele. A guerra, grande crime, não é
punida porque se acima dum homem há os homens,
acima dos homens nada mais há. (.. .)
Fracos unidos não deixam de constituir uma
força. Eos fracos, os primeiros ladinos e sofistas, os primeiros inteligentes da história da humanidade, submeteram aquelas relações, até então naturais, biológicas e necessárias, ao domínio do pensamento. Surgiu, como defesa, a ideia de que, embora não tivessem
força, tinham direitos, fundados nas noções de Justiça, Caridade, Igualdade e Dever. Essas noções foram
se insinuando naquele grupo humano primitivo, instituído pelos que delas necessitavam, tão certo como o
é o fato de os primeiros remédios terem sido inventados
pelos doentes. (... )
USPECTOR, Clarice. Outros escritos. Rio de
Janeiro: Rocco, 2005. p. 45-46. (Adaptado)

2.4. UEGE
507. (UEG - Delegado de Polícia - G0/2013)
Na frase "[o homem] deixou de exercer sua força
perante uma força maior", há o seguinte pressuposto
acionado linguisticamente pelo verbo "deixar":
(A) No passado, o homem exerceu sua força perante
uma força maior.
(B) O homem é por natureza um ser que procura
impor-se pela força física.

508. (UEG - Delegado de Polícia - G0/2013) Os
itens "ele" e "delas" retomam, respectivamente:
(A) homem- essas noções
(B) Estado- aquelas relações
(C) grande crime- biológicas

(D) direito de punir- ideias

(C) O homem esperto sabe que pode exercer sua
força perante o mais fraco.

Alternativa correta: letra "a" - Substitua os
pronomes e descobrirá facilmente a qual termo se
refere:

(D) Nos dias atuais, o homem busca várias formas de
exercer seu poder sobre os demais.

O homem é punido pelo seu crime porque o
Estado é mais forte que ele (do que o homem é);
... instituído pelos que necessitavam delas (das
-noções}.

Alternativa correta: letra "a"- Questão de fácil
entendimento. Se deixou de exercer sua força, significa, obviamente, que antes exercia sua força. Nem
há o que comentar, concorda?
Caso tenha dificuldade, transporte para seu dia a
dia e mude a frase: deixei de ter preguiça de estudar.
Significa que um dia você teve preguiça e hoje não
tem mais. Maravilha.! Espero que isso esteja ocorrendo mesmo.

Alternativa "b" - O Estado é mais forte que o
homem; a expressão aquefas refações está ligada ao
verbo submeteram.
Alternativa "c" - Grande crime é aposto de
guerra; o vocábulo biológicas está adjetivando reações.
Alternativa "d"- Direito de punir é objeto direto
de haver; no texto, o substantivo ideia encontra-se no
singular e possui função de sujeito do verbo surgiu.
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509. (UEG - Delegado de Polícia - G0/2013) É
exemplo de uso conotativo da linguagem:
de ferro"

(A)

~mão

(B)

"instituição vigente"

(C)

~apoio

(D)

"aquiescência individual"

de todos"

Alternativa t.orreta: letra "a"
Not<: das autoras: Conotação é sentido figurado, metafórico; denotação é o sentido real das
palavras, o sentido do dicionário. Mão de ferro significa forte (conotação).
Alternativa "b" -Denotação. Vigente: que se
encontra ou permanece em vigor; aquilo que vigora;
quevige.
Alternativa "c"- Denotação. Apoio: sustentáculo, esteio.
Alternativa "d" - Denotação. Aquiescência:
ação ou efeito de aquiescer (consentir ou aprovar);
em que há concordância; consentimento.

TEXTO
Observações sobre o direito de punir

Não há direíto de punir. Há apenas poder de punir.
O homem é punido pelo seu crime porque o Estado
é mais forte que ele. A guerra, grande crime, não é
punida porque se acima dum homem há os homens,
acima dos homens nada mais há.
Enão há o direito de punir, pois a própria representaçóo do crime na mente humana é o que há de
mais instável e relativo: como julgar que posso punir
baseada apenas em que o meu critério de julgamento
para tonalizar tal ato como criminoso ou não é superior a todos os outros critérios? Como crer que se tem
verdadeiramente o direito de punir se se sabe que a
não observância do fato X, hoje fato criminoso, considerava-se igualmente crime? "Nenhum de nós pode
se lisonjear de não ser um criminoso relativamente a
um estado social dado, passado, futuro ou possível';
disse Tarde.

O que é certo, na questão da puniçóo, é que determinadas instituições, em dada época, sentindo-se
ameaçadas em sua solidez com a perpetração de determinados atos, com mão de ferro taxa-os como puníveis, muitas vezes nesses atos não há nem a sombra de
um delito natural: essas instituições querem apenas se
defender. Outra humanidade falaria antes em "direito
de se defender; direito de lutar, de deixar de comparecer ao campo de guerra a instituição velha e nova. Por-

que o crime significa um ataque a determinada instituição vigente, em grande parte das vezes, e se não fosse
punido representaria a derrocada dessa instituição e o
estabelecimento duma nova. Processar-se-ia, pois, uma
evolução mais rápida e violenta, de resultados provavelmente maus, tendo-se em vista a frequente anormalidade do criminoso. A sociedade, porém, mais sabiamer1te, prefere falar num ''direito de punir; força unilatera.:, garantidora de uma boa defesa contra o ataque à
sua estabilidade.
Uma hipótese quanto ao surgimento e evolução do direito de punir. De início, não existiam direitos, mas poderes. Desde que o homem pôde vingar
a ofensa a ele dirigida e veríficou que tal vingança
o satisfazia e atemorizava a reincidência, deixou
de exercer sua força perante uma força maior. No
entanto, como acontece muitas vezes no domfnio
biológico, a reação - vingança - começou a ultrapassar de muito a ação- ofensa- que a provocara.
Os fracos uniram-se: e é então que começa propriamente o plano, isto é, a incursão do t:onsôente e do
raciocínio no mecanismo social, ou melhor, é aí que
começa a sociedade propriamente dita. Fracos unidos não deixam de constituir uma força. E os fracos,
os primeiros ladinos e sofistas, os primeiros inteligentes da histôria da humanidade, submeteram aquelas
relações, até então naturais, biológicas e necessárias,
ao domínio do pensamento. Surgiu, como defesa,
a ideia de que, embora não tivessem força, tinham
direitos, fundados nas noções de Justiça, Caridade,
Igualdade e Dever.
Essas noções foram se insinuando naquele grupo
humano primitivo, instituído pelos que delas necessitavam, tão certo como o é o fato de os primeiras remédios terem sido inventados pelos doentes.
E no espírito do homem foi se formando a cor·
respondente daquela revolta: um superego mais ou
menos forte, que daí em diante regeria-:: fiscalizaria as
relações do novo homem com os seus semelhantes em
face da sociedade, impedindo-lhe a perpetração de
atos considerados portados como proibidos. À medida
que essas noções foram se plasmando no indivíduo
e no decorrer das gerações, os meios de vida foram
extinguindo cada vez mais sua possibilidade de usar
da força bruta nas relações de homem para homem.
Na resolução de seus litfgios, não mais aparecia o mais
forte e musculoso diante do menos poderoso pelo próprio nascimento e natureza. Igualados pelas mesmas
condições, afrouxados na sua agressividade de animal
pelo nascimento do superego (homem social), fizeram
(sem que o objetivo fosse delimitado em sua consciên·
cio) uma espécie de tratado de paz, as leis, pelas quais
os interesses e os ''proibidos não seriam violados reciprocamente, sob a garantia duma punição por parte
da coletividade. ta passagem do castigo ministrado
pelo ofendido para o castigo provindo de toda a sacie·
H

Coesao e Coerência- Reescritura de frases
dade. Eisso se explica: uma vez que todos estavam em
condições mais ou menos iguais, difícil seria a defesa;
para manter a inviolabilidade das leis fizeram titular
do direito toda a coletividade, adversário forte.

O resto segue-se naturalmente. Os mais capazes,
os mais fortes são incumbidos de vigiar a observância dessas leis, constituindo o primeiro Estado, isto
é, organizador permanente da estabilidade social.
Esse novo órgão, no decorrer dos tempos fortalecido pelo apoio de todos, passa a encarar o poder,
mesmo independente da aquiescência individual. E
esse órgão a si mesmo concede, sem que tenha um
outro fundamento, o "direito de punir': (L/5PECTOR,
Clarice. Outros escritos. Ria de Janeiro: Rocco, 2005.
p. 45-46. (Adaptado).
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Alternativa "b": correta- Tão"" muito {intensifica); que= de modo que (consequênda).
Alternativa "a" - Para indicar causa, caberia a
pergunta por quê?

Alternativa "c"- Não há comparação.
Alternativa "d"- Nem compara, nem há causa_
512. {Delegado de Polícia -GOl 2008 - UEG) No
trecho "de modo análogo intervém a fortuna,~
manifesta seu poder onde não há forças organizadas
que lhe resistam", as palavras em destaql.le apresentam, respectivamente, referentes

(A) anafórico e anafórico.

510. {UEG - Delegado de Polícia - G0/2013) No
texto, o trecho "Nenhum de nós pode se lisonjear
de não ser um criminoso relativamente a um estado
social dado, passado, futuro ou possível" é um exemplo de

(B) anafórico e catafórico.

(A) metáfora

Alternativa "a": correta- Note que os prono~
mes referem-se a termos já mencionados, ou seja,
são anafóricos.

(B) paráfrase

(C) intertextualidade

(C) catafórko e anafórico.
{O) catafórico

.. Dica:

(D) intratextualidade

Alternativa "c": correta- Há citação, portanto
há íntertextualidade: é a criação de um texto a partir de um outro texto já existente. Dependendo da
situação, a intertextualidade tem funções diferentes
que dependem muito dos textos/contextos em que
ela é inserida.

1)

Anáfora: retoma.

2}

Catáfora: s_ita.

2.5.FUNCAB
Trecho para a questão.

Alternativa "a"- Figura de linguagem que consiste em estabelecer uma analogia de significados
entre duas palavras ou expressões, empregando
uma pela outra. Exemplo: asas da imaginação.

O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatómico sem ser identificado.
Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. Um
homem morre de fome em plena rua, entre centenas
de possantes. (...) (SABINO, Fernando. As melhores crônicas de Fernando Sabino. 2° ed. Rio de Janeiro: Best
Bolso, 2008. p. 46-7.)

Alternativa "b" - Versão de um texto, geralmente mais extensa e explicativa, cujo objetivo é
torná-lo mais fácil ao entendimento.
Alternativa "d"- O autor cita outros textos que
ele próprio escreveu.

513. {FUNCAB - Engenharia Civil - SUPEl/RO
2016) Analise as afirmativas a seguir, a respeito do
trecho.

511. (Delegado de Polícia- G0/2008- UEG) No
trecho "é raro encontrarmos um homem tão sensato
que saiba acomodar-se a essa realidade", as palavras
em destaque indicam, respectivamente,
{A) intensificação e causa.

(B) intensificação e consequência.
(C) comparação e consequência.

(D} comparação e causa.

e catafórico.

A preposição SEM, no contexto, é um elemento
de composição de palavras que indica privaçào
ou negação.
11.

A palavra SENÃO estabelece ideia de condição.

111. A preposição DE que antecede a palavra fome,
nas duas ocorrências, estabelece sentido de
causa.
Está{ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):
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A) lell
BJ

"Será a fusão do que há de melhor na loja física tocar e vestir um produto- com a riqueza de informações - os ofertas instantâneas e o gosto do consumidor':

llelll

C)

DI
E}

No web, ~ a invasão de contas de emai/s
e a ação de hockers esbarrarão no "polícia pessoal
online': Portais como o Goog/e já avisam o usuário
quando suas mensagens são lidas foro de locais onde
o dono da conto costuma acessar o internet- um outro
país, por exemplo. Todos os passos são monitorados.
Segundo a IBM, com a "permissão" do usuário. ~
depois da revefacão da víqílância mundial da NSA
este avanco tecnológico pode deixar muita gente
ressabiada.

llJ

Alternativa correta: letra "e"

•·
·•.;
,.

I.

Errado: indica falta, ausência (de identificação).

li.

Errado: para indicar condição, pode ser substitu~
ído por "caso", além de as palavras serem escritas separadas (se não). Senão, no texto, pode ser
substituído por "a não ser".

(0 Globo- Caderno Ciência- 19/12/2013, p. 45.)

li I. Certo. Morreu de quê? Qual foi a causa? Morreu

de fome-=: causa.

Texto para as questões.
O MUNDO DAQUI A CINCO ANOS

Telemedicina, nanotecno/ogia, tecnologias 30
e tradução simultânea por reconhecimento de voz.
Todos estes recursos, em maior ou menor escala,
já foram absorvidos pela sociedade. Suas primeiras aparicões foram na lista "Five to fíve" da IBM

que prevé cinco fe"nômenos que podem mudar nosso
cotidiano a cada cinco anos. Ontem a muftinacionaf
divulgou o que acontecerá até 2018. E sua aposta é
~ com o desenvolvimento tecnológico, tudo - do
ensino acadêmico à hora de ir para o trabalho -pode
ser personalizado.
A transformação mais radical pode ser na medicina, área em que algumas empresas pretendem fornecer aos médicos o mapeamento genético de cada
paciente. A tecnologia fará do teste do ONA, hoje
ainda raro, o principal meio poro a decisâo da terapia
adequada. Com isso. será posslvel optar por tratamentos personalizados para males como doenças
cardiovasculares.
Na escola, o professor terá reforço para lidar
com o método como cada aluno consegue aprender.
'1!1 computação cognitiva ajudará a calcular como
cada aluno aprende e crio um sistema flexível, que se
adapta continuamente ao estudante'; revela a IBM.
Com .base no tempo e no engarrafamento, -º
smartphone poderá recomendar a seu usuário que
saia de casa alguns minutos mais cedo - e, também,
que caminho deve seguir.

O deslocamento fica mais fácil, mas o comércio
da vizinhança também atrairá as pessoas. A lojinha
da esquina, agora conectada a seu telefone, divulgará as promoções e conhecerá suas preferências:

514. {FUNCAB - Delegado de Polícia - R0/2014)
"Mas, depois da revelação da vigilância mundial da
NSA, este avanço tecnológico pode deixar muita
gente ressabiada." (último parágrafo)
A afirmação do período acima, em relação ao
que se informa antes no parágrafo, tem de ser lida
como uma:

AI comparação.
Bl analogia.
C)

explicação.

DI restrição.
E)

conclusão.

Alternativa correta: letra "d"- Todos os passos
são monitorados com a permissão do usuário versus
depois da revelação da vigilãncio mundial da NSA,
este avanço tecnológico pode deixar muita gente ressabiada.
Ocorre restrição, óbvio, pois impõe limites. No
dicionário (dido.com.br): circunstância ou estado restritivo; que impõe fimite(s); que se apresenta de modo
condicionante.
Alternativa "a"- Não compara.
Alternativa "b"- Não possui semelhança, pelo
contrário.
Alternativa "c"- Não explica.
Alternativa "e"- Não há conclusão.
515. {FUNCAB - Delegado de Polícia - R0/2014 )
Nos itens abaixo foram postos em destaque pronomes em função anafórica e informados os termos a
que se referem.
I.

"SUAS primeiras aparições foram na lista 'Five to
five' da IBM ..."/recursos.

p1.
I
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11.

"E SUA aposta é que ... "/ a multinacional IBM.

HL "Com ISSO, será possível optar por tratamentos
persona!izados ..."/a transformaçao mais radical.

IV. "...o smartphone poderá recomendar a SEU usuárlo ..."/smartphone.
V.

"... ESTE avanço tecnológico ~wde deixar muita
gente ressabiada." I a "permis~ão" do usuário.

As informações estão de acordo com o texto
apenas nos itens:

AI

I

Alternativa correta: letra "c" - Aliás = além
disso: introduz uma retificação, equivalendo a isto é,
ou melhor, ou por outra, ou antes.
Alternativa "a"- Altera a ideia.
Alternativa "b" - Não obstante indica concessão, assim como nada obstante. Não cabe entre os
períodos.
Alternativa "d"- Explica
Alternativa "e"- Não há oposição.

I, I!, li! e IV.

Bl 111 e V.

!

1067

C)

I, 11 e V.

DI

11 e V.

E)

111 e IV.

517. (FUNCAB- Delegado de Polícia- ROI2014i
l.

"... podem mudar nosso cotidiano A cada cinco
anos."

2.

"...do ensino acadêmico A hora de ir para o trabalho ..."

3.

"Será a fusão do que HÁ de melhor na loja física.

I
I

I
i

I

Alternativa correta: letra "c"
L

sos.
11.

I

Certo: a aposta da multinacionaL

111. Errado: A tecnologia fará do teste do DNA, hoje

ainda raro, o principal meio para a decisão da

I

II

Certo: As primeiras aparições de todos os recur-

Comparando-se as três construções acima, constata-se que as formas em destaque têm a mesma
pronúncia, mas grafias distintas, isso porque são
gramaticalmente diferentes. Das sentenças abaixo,
aquela cuja lacuna deve ser preenchida com a forma
usada na terceira das construções acima é:

terapia adequada. Com isso ;:;; a ideia mencionada no período anterior.

A)

O mundo ainda está
enorme distância
de uma tecnologia voltada para a paz.

lV. Errado: o pronome refere-se a usuário e não
retoma termo.

8)

A adaptação ______ tecnologia avançada vem
marcando o mundo.

V. Certo: Todos os passos são monitorados.

C} Apesar das previsões da IBM, _____ muitos
anos não aparece nenhum avanço tecnológico.

Segundo. a IBM, com a "permissão" do usuário.
Mas, depois da revelação da vigilância mundial
da NSA, este avanço tecnológico pode deixar
muita gente ressabiada.
Observações: a questão não foi anulada. Não
concordo com o item IV= usuário do smartphone; o
pronome que acompanha navançoff, no item V, deveria ser esse, pois retoma ide ia.

516. (FUNCAB - Delegado de Polícia - ROI2014)
"Na web, ALIÁS, a invasão de contas de emails e
a ação de hackers esbarrarão na 'polícia pessoal
online'." (último parãgrafo)
A leitura adequada ao termo em destaque no
trecho acima é:
A)

verdade seja dita.

B)

nada obstante.

C) além disso.
0) ou melhor.

E)

do contrãrio.

D) Para ter acesso _____ tecnologia da polícia

pessoal online, o usuário precisa ser autorizado.
E)

O usuário recorrerá ______ loja de sua preferência.

Alternativa correta: letra "c"

O Nota da autora: questão de concordância,
preposição e crase.

-Há muitos anos= tempo decorrido.

Alternativa "a"- a enorme distância.
Alternativa "b"- adaptação à tecnologia avançada = adaptação ao setor avançado. Substituindo
a palavra feminina por uma masculina e resultando
em ao =crase.
Alternativa "d"- para ter acesso à tecnologia=
acesso ao setor.

Alternativa "e" - recorrerá à loja = recorrerá ao
local.

Rcvisaço'"- língua Portuguesa • Duda Nogueira
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Trecho para a questão.

Alternativa "e" - Senão: caso contrário, de
outro modo.

(.. .) A maioria dos democratas, que hoje se
opõem às políticas antiterror de Bush, mas nem seffipre o fizeram no calor da hora, acha que as ntécnicas aprimoradas" não passam de eufemismo para a
tortura - no que estão cobertos de razão. E alegam
que a vitória sobre a AI Qaeda e a morte de Bin Laden
não têm nada a ver com a tortura de suspeitos, e sim
com anos de trabalho minucioso de inteligênciaTJ
(PETRI, Andre. Rev. Veja: 19/12/2012, p. 130-732.)

518. (FUNCAB- Delegado de Polida- ES/2013)
Altera fundamentalmente o sentido do enunciado a
seguinte mudança proposta para o trecho.
(A) Reescrever "se opõem" como "vão ao encontro
de", combinado com o artigo "as".

(B) Substituir, simultaneamente, "mas" por"não obstante" e "fizeram" por "tenham feito".

(C) Empregar a forma verbal "acham" em vez da terceira pessoa do singular, "acha".
(D) Reescrever a expressão metafórica "calor da
hora" como "no auge do embate".

(E) Substituir, após a última vírgula, a locução adversativa "e sim" por "senão".

Alternativa correta: letra "a"- Bela pegadinha
ao concurseiro que está com os nervos à flor da pele
no dia da prova.
"Ao encontro de" tem significado de "estar de
acordo com", "em direção a", "favorável a", "para
junto de".
"De encontro a" tem significado de "contra", "em
oposição a", "para chocar-se com".
Logo, "ao encontro de" é uma expressão usada
para indicar concordância, enquanto "de encontro
a", é uma expressão usada para indicar discordância, ou seja, as locuções tem significado totalmente
opostos.

A substituição correta seria: A maioria dos democratas, que hoje vão de encontro às políticas antiterror de Bush.
Alternativa "b" - Mas e não obstante possuem
ideia de oposição; não obstante nem sempre tenham
feito= o verbo passa a assumir a forma no modo subjuntivo (dúvida) para manter a correção do trecho.

.,._Dica: Senão é uma palavra formada através da
seguinte junção: se+ não. t uma palavra complexa,
com uma pluralidade de classes gramaticais e significados. Sendo uma preposição, se refere a uma limitação ou a uma exceção, sendo sinônima de exceto,
salvo, fora, a não 1;er e menos. Sendo uma conjunção
indica a conseqJênda negativa de uma afirmação
anterior, sendo sinônima de caso contrário, de outro
modo e do contrário. Sendo um substantivo masculino se refere a uma falha, problema, imperfeição,
defeito ou mácula.

Trecho para a questão posterior.

..

( .)

o tamanho de seu sonho, o tamanho de sua ambição. Essa
história de que tudo é possível se você Somente almejar alto é pura balela. Todos nós temos limitações e
devemos sonhar de acordo com elas. Querer ser presidente da República é um sonho que você pode almejar
quando virar governador ou senador, mas não nc início
da carreira. O segundo passo é saber exatamente seu
nível de competências, sem arrogãncía nem enganos,
táo comuns entre os intelectuais. O terceiro é encontrar
o ponto de equilibrio entre esses dois mundos. Saber
administrar a distáncia entre seus desejos e suas competências é o grande segredo da vida. Escolha uma distância nem exagerada demais, nem tacanha demais.
Se sua ambição não for acompanhada da devida competência, você se frustrará. Esse é o erro de todos os
jovens idealistas que querem mudar o mundo com o
que aprenderam no primeiro ano de faculdade. Curiosamente, à medida que a distância entre seus sonhos
e suas competências diminui pelo seu próprio sucesso,
surge frustmção, e não felicidade.
O primeiro passo é definir corretamente

Quantos gerentes depois de promovidos sofrem
de famosa "fossa do bem-sucedido~ táo conhecida por
administradores de recursos humanos? Quantos executivos bem-sucedidos são infelizes justamente porque
pcheqaram lá'? Pessoas pouco ambiciosas que procuram um emprego garantido logo ficam entediadas,
estacionadas, frustradas e não terão a prometida felicidade. Essa definição explica por que a felicidade é tãO
efêmera. Ela é um processo, e não um lugar onde finalmente se faz nada. Fazer nada no paraíso não traz felicidade, apesar de ser o sonho de tantos brasileiros. (.. .)
(Stephen Kanitz, Revista Veja, 22 de junho de 2005)

Alternativa "c" - A maioria dos democratas
acham ou acha: as duas concordâncias estão corretas
(com maioria ou com democratas).

Alternativa "d" - São expressões que fazem
parte do mesmo campo semântico.

519. {Delegado de Polícia- R0/2009- FUNCAB) Em
"Quantos executivos bem-sucedidos são infelizes justamente porque 'chegaram lá'?", o termo entre aspas
pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:

Coesão e Coerêndô. - Reescritura de frases
(A) mostraram-se realistas.

{D) lroniza o trabalho legislativo brasileiro.

(8) planejaram o sucesso.

(E} Mostra a lentidão dos trabalhos das comissões.

(C)

almejaram seus sonhos.

{O) alcançaram seus objetivos.
{E) foram suficientemente ambiciosos.

Alternativa "d": correta- O termo chegaram lá
(sentido figurado) substituído por alcançaram seus
objetivos sem alterar o sentido.

Alternativa correta: letra "a" - Exatamente.
Quando relatórios produzidos por Comissões Parlamentares de Inquérito têm merecido destaque na
mídia nacional? Nos últimos anos = indica tempo
em relação à ação "tem merecido destaque".
Alternativa "b"- Longe de indicar precisão, não
se sabe quantos anos.

Alternativa "a"- A expressão mostraram~se realistas foge do sentido de chegaram lá, no contexto.

Alternativa "c"- Imagine só! E ainda "obrigatoriamente".

Alternativa "b" - A expressão planejaram o
sucesso não traduz chegaram lá, no contexto.

Alternativa "d"- A locução adverbial não indica
ironia, mas sim tempo.

Alternativa "c" - A expressão almejaram seus
sonhos não tem o mesmo sentido de chegaram lá.

Alternativa "e"- Não se refere ao trabalho.

Alternativa "e"- A expressão foram suficientemente ambiciosos não traduz o sentido de chegaram
!á, no contexto.

521. (FGV- Analista Portuário- COOEBA/2016}
"Algumas das sessões" e "Muitos jornais" indicam

2.6.FGV

(B} quantidade indeterminada e desvalorização das
sessões.
Texto para as questões.

DO RELATÓRIO À PIZZA
Nos últimos anos, relatórios produzidos por
Comissões Parlamentares de Inquérito têm merecido
destaque na mfdia nacional por impactos das denúncias que investigam. Algumas das sessões de inquérito sôo transmitidas por canais de televisão e acompanhadas por milhares de brasileiros interessados
no resultado das investigações conduzidas por seus
representantes legislativos. Muitos jornais publicam
trechos dos relatórios produzidos por essas comissões
de inquérito. De modo geral, porém, as expectativas
dos eleitores são frustradas quando veem relatórios
que apontam responsabilidades por crimes de corrupção e desvio de verbas públicas serem "engavetados"
sem que os responsáveis sejam punidos.
(Joâo Montanaro, Folha de Sõo Paulo, 19-052012)

520. {FGV ,- Analista Portuário - CODEBA/2016)
Sobre a expressão inicial do texto- Nos últimos anos
-assinale a afirmativa correta.
{A) Localiza temporalmente a ação da oração
seguinte.
{8) Indica precisão na quantificação dos anos referi~
dos.
(C} Inclui obrigatoriamente a última década.

-----·------·

(A) quantidade determinada e valorização das sessões e dos jornais.

(C) grande número e especifi;::ação dos jornais.
(D) pequeno número e desqualificação de sessões e
jornais.
(E) número impreciso e indefinição de sessões e jornais.

Alternativa correta: letra "e" - "Algumas" e
"muitos" são pronomes indefinidos. Relembrado a
definição: são palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhe sentido vago (impreciso)
ou expressando quantidade indeterminada. Eis a resposta corretíssima: imprecisão e índefínição.
Alternativa "a"- Não determina e muito menos
valoriza os jornais.
Alternativa "b" - Não desvaloriza sessões,
embora se refira à quantidade indeterminada.
Alternativa "c"- O pronome "algumasff não significa que sejam muitas; o pronome indefinido não
possui a função de_ especificar, isso é papel do artigo
definido.
Alternativa "d"- Trata-se de pequeno número,
mas está longe de desqualificar sessões de jornais.
522. (FGV - Analista Portuário - CODEBAI2016}
"Algumas das sessões de inquérito são transmitidas
por canais de televisão e acompanhadas por milhares de brasileiros interessados no resultado das

..
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investigações conduzidas por seus representantes
legislativos".
Sobre os componentes desse segmento do
texto, assinale a afirmativa inadequada.
{A) "transmitidas", "acompanhadas" e "conduzidas"

são palavras formalmente idênticas.

.

•·

•

.

(8) "milhares de brasileiros" equivale semantica-

mente a "braslleiros aos milhares".
(C) "no resultado das investigações" funciona como
complemento do adjetivo "interessados".
(D) O possessivo "seus" tem por referente "brasilei-

ros".
(E) A forma "sessões" está incorreta, devendo ser
substituída por "seções".

Alternativa correta: letra "e"
O Nota da autora: avaliação de vários assuntos
na mesma questão. Essencial entender cada alternativa.
- Ortografia: seção é divisão de repartições
públicas, parte de um todo, departamento; sessão
é espaço de tempo de uma reuniáo deliberativa,
de um espetáculo de cinema, teatro etc. No trecho,
deve-se utilizar a forma-sessão (de inquérito), isto é,
não está incorreta.

Alternativa "a" - São formalmente idênticas
por estarem se referindo a ações que acontecem ao
mesmo tempo: 1. Transmitir: referir, contar, noticiar;
2. Acompanhar: ir junto com, seguir, reconduzir;
Conduzir: dirigir; dar as direções para.
Alternativa "b"- Semântica é interpretação da
frase, do enunciado e o sentido não é alterado: muitos brasileiros.
Alternativa "c"- Regência e análise sintática: é
interessado em algo"" nos resultados das investigações (complemento nominal).
Alternativa "d" - Pronome e coesão textual.
Representantes de quem? De milhares de brasileiros.
523. (FGV - Analista Portuário - CODEBA/2016)
"Autores de relatórios que têm leitores definidos
podem pressupor que compartilham com seus leitores um conhecimento geral sobre a questão abordada".
A frase em que os vocábulos sublinhados possuem, respectivamente, as mesmas classes gramaticais- pronome relativo e conjunção integrante- que
as sublinhadas nesse segmento do texto é:

Revisaça'~-
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(A) Ouvi, com humilde admiração, uma senhora
declarar que a sensação de estar bem-vestida
dava-lhe um sentimento de tranquilidade interior que a rellgião não lhe podia conferir.
(8) É o uniforme que faz esquecer aquele que o

veste.
(C) O que é a felicidade além da simples harmonia
entre o homem e a vida que ele leva?
(D) Sucesso é conseguir o que você quer e felicidade

é gostar do que você conseguiu.
{E) O otimista é um cara que acredita que o que está

para acontecer será adiado.

Alternativa correta: letra "e"
O Nota da autora: questão de pronome (relativo) e período composto (conjunção).

- um cara que equivale a um cara o qual: pronome relativo; acredita que equivale a acredita nisto
(a ide ia será mencionada: que o que está para acontecer será adiado)= conjunção integrante.
Alternativa "a"- declarar isto: conjunção integrante; tranquilidade interior a qual: pronome relativo. Note que a ordem está inversa.
Alternativa "b" - pronome relativo nos dois
casos: uniforme o qual; aquele o qual.
Alternativa "c"- Pronome interrogativo (o que
é a felicidade ...?); a vida a qual: pronome relativo.
Alternativa "d"- Nos dois casos, pronome relativo, como mencionado na alternativa anterior: pronome demonstrativo (o) + pronome relativo {que""'
o qual).
524. (FGV- Analista da Defensoria Pública- DPE
R0/2015) A frase abaixo em que está ausente qualquer processo de intensificação de adjetivos é:
{A) "O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA,
é uma lei bem justa e generosa";
(B) "... ainda largamente ignorada em suas medidas
de proteção e promoção";
(C) "Mesmo quanto às sanções previstas no estatuto,
antes de se chegar à internação, há uma série de
outras menos severas, como a advertência ...";
{D) ...a prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida, que são frequentemente ignoradas";
(E) "...é preciso umã punição mais eficaz do que
aquelas preconizadas pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente".
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Alternativa correta: letra "d" Quando são
ignoradas? Frequentemente"" advérbio de tempo.
Não intensifica o <1djetivo. Questão que gerou
polêmica sem haver motivo, concorda?
Alternativa "a"- O advérbio inter.1>ifica o adjetivo: bem justa= muito justa.
I
Alternativa "b"- O advérbio intensifica o adjetivo: largamente ignorada"" muito ignorada.

DICA
Este(s), esta(s) e isto fazem referéncia a
algo sobre o qual ainda se vai falar. São estes os
assuntos que temos a tratar: o aumento dos sali:írios, as férias dos funcionários e as horas extras.
- Esse(s), essa(s) e isso fazem referência a algo quE:
já foi citado anteriormente. Sua partlcipação nas
Olimpíadas de Matemática, isso é o que mais desejamos agora.

Alternativa "a"- Equipe formada por cientistas.

Alternativa "c" - O advérbio íntenslflca o adjetivo: menos severas"" pouco severas.

Alternativa "c" - Diversos estudos são vários
estudos; estudos diversos são estudos diferentes.

Alternativa "e"- O advérbio intensifica o adjetivo: mais eficaz"" muito eficaz.

Alternativa "d" - O assunto é a atividade
humana que altera os sistemas naturais da Terra.

Trecho para a questão.

Alternativa "e"- Não há como deduzir a quantidade de pessoas; equipe significa reunião de indivíduos que realizam (em conjunto) uma mesma tarefa ou
trabalho.

ATIVIDADE HUMANA CAUSA "MARCAS EVIDENTES" NO REGISTRO GEOLÓGICO

A atividade humana alterou os sistemas naturais da Terra a tal ponto e deixou marcas tão evidentes no registro geológico do planeta que, se os especialistas assim decidirem, as gerações futuras não deverão ter problemas em identificar o chamado Antropoceno, a "era dos humanos': Esta é a conclusão de uma
equipe internacional de cientistas após uma revisão
de diversos estudos relacionados ao assunto, publicada na edição desta semana da revista "Science': (... )
(Cesar Baima, O Globo, 08/0112016)
525. (FGV, - Técnico Portuário - CODEBA!2016)
"Esta é a conclusão de uma equipe internacional
de cientistas após uma revisão de diversos estudos
relacionados ao assunto, publicada na edição desta
semana da revista 'Science"'. Sobre os componentes
desse segmento, assinale a afirmativa correta.
(A) Uma "equipe" internacional é a formada por repre~
sentantes de todos os países desenvolvidos.
(8) O demonstrativo em "Esta é a conclusão" pode
ser substituído por "essa".
(C} "diversos estudos" é o mesmo que "estudos
diversos".
(D) O "assunto" referido é o estudo realizado pelos
cientistas.
(E} O termo "equipe" supõe um enorme número de
pessoas.

Texto {6) para responder às questões.
AUMENTO BRUSCO DE 'DESOCUPADOS'

O aumento dos índices de desemprego se refletiu nos resultados da PNAD já em 207 4. O número de
pessoas desocupadas aumentou 9,3% de 2013 para
2014, afetando um total de 7,3 milhões de brasileiros
(o aumento equivale a 617 mil pessoas a mais nesta
condição).

Isso ocorreu no país todo, e em especial no
Sudeste, onde o aumento foi de 15,8%. O IBGE classifica como "desocupadas" pessoas que não estão
empregadas, mas estão buscando trabalho.
A pesquisa indica dificuldades especialmente
para jovens de 18 a 24 anos e pessoas que estão buscando o primeiro emprego, respectivamente 34,3% e
28,3% dos desocupados.
Fonte: http://www. bbc.com/portuguese/noticias/207 5/11/15117 3_resuft ados_pnad_jc_ab
526. {FGV- IBGE- Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas/2016) Observe o seguinte
segmento do texto 6: "O aumento dos índices de
desemprego se refletiu nos resultados da PNAD já
em 2014.0 número de pessoas desocupadas aumentou 9,3% de 2013 para 2014, afetando um total de 7,3
milhões de brasileiros {o aumento equivale a 617 mil
pessoas a mais nesta condição)".
O comentário adequado sobre os componentes
desse segmento do texto 6 é:

Alternativa correta: letra "b" - O pronome
demonstrativo anafórico está retomando a ideia do
período anterior. Usa-se essa.

(A) o termo "já" no primeiro período do texto mostra
a inserção de uma crítica ao aumento do desemprego;

Revisaço"- Ungua Portuguesa • Duda Nogueira
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{8) o pronome SE no primeiro período do texto
indica que esse período está na voz passiva;
(C) a forma verbal de gerúndio "afetando" equivale

semanticamente a "onde afetou";
(0) o termo "nesta condição" poderia ser substituído

pela forma mais adequada "nessa condição";
(E) o trecho entre parênteses corresponde a uma
correção de um erro anterior do texto.

Alternativa "b"- No país todo: no país inteiro;

em todo país: em qualquer país.
Alternativa "c" - Corresponde a principalmente, extraordinariamente, mormente, sobretudo,
restritamente; náo a geralmente (comumente, em
geral) ou normalmente (em que há regularidade; que
ocorre de acordo com normas comuns ao uso).
Alternativa "e"- São C\istintas: um é verbo principal e outro é auxiliar (estão buscando= buscam).

Alternativa correta: letra "d"- Sim! Refere-se
à ideia já mencionada, portanto é um pronome anafórico.

Texto (11) para responder à questão.
Entre as funções do técnico do IBGE, aparece a
de "Executar de acordo com instruções e/ou orienta·
ções, as rotinas administrativas necessárias à manutenção da Unidade de Trabalho, desde o recebimento, a organização, a guarda e o encaminhamento de documentos institucionais e de interessados, utílizando os recursos de informática disponibilizados pela Instituição e os sistemas 'corporativos
e federais~

Alternativa "a" - Indica tempo, desde 2014 o
aumento se refletiu nos resultados.
Alternativa "b"- Pronome reflexivo (ele mesmo,
ele próprio).
Alternativa "c"- Equivale a adição: e afetou.
Alternativa "e"numérlcos.

t

uma explicação com dados

527. (FGV • IBGE- Técnico em Informações Geo~
gráficas e Estatísticas/2016) "Isso ocorreu no país
todo, e em especial no Sudeste, onde o aumento
fo'1 de 15,8%. O IBGE classifica como "desocupadas"
pessoas que não estão empregadas, mas estão buscando trabalho".
A afirmação correta sobre os componentes
desse segmento do texto 6 é:
(A) o pronome "isso" se refere ao "aumento de
15,8%";

(8) o termo "no país todo" equivale a "em todo país";
(C) a locução "em especial" corresponde semanticamente a "geralmente" ou "normalmente";
(D) o trecho que aparece após "desocupadas" tem
função metalinguística;
(E) as duas ocorrências da forma verbal "estão" são
idênticas em termos dassificatórios do verbo.

Fonte: http:llwww.bbc.com/portuguese/noticias/20 15!11!151113_resu/ tados~pnad_jc_ab
528. {FGV- IBGE- Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas/2016) A afirmativa correta
sobre os componentes do trecho do texto 11 "...
desde o recebimento, a organização, a guarda e o
encaminhamento de documentos institucionais e de
interessados", é:
(A) o segmento "o recebimento, a organização, a
guarda e o encaminhamento de documentos"
apresenta o problema de não estar construído
em paralelismo;
(B) o termo "de documentos institucionais" com piementa todos os termos anteriores: recebimento,
organização, guarda e encaminhamento;
(C)

o termo "recebimento" é o único ligado ao
conector anterior"desde";

(0) o termo "de interessados" se liga ao termo anterior "institucionais";
Alternativa correta: letra "d"- Meta linguagem
ocorre quando o emissor explica um código usando
o próprio código. No texto: O IBGE classifica como
"desocupadas" pessoas que não estão empregadas. Se não estão empregadas, são desocupadas.
Pode ter surgido dúvida por não ser muito comum
em concurso, por isso é importante ler os comentários a seguir.
Alternativa "a" - Pronome anafórico: refere-se
à ideia do parágrafo anterior (0 número de pessoas
desocupadas aumentou 9,3% de 2013 para 2014}.

(E) o termo "e o encaminhamento" tem valor de adição enquanto "e de interessados" tem valor de
alternância.

Alternativa correta: letra "b" - Exatamente.
Veja: desde o recebimento (de documentos institucionais), a organização (de documentos institudo·
nais), a guarda (de documentos institucionais) e o
encaminhamento de documentos institucionais e de
interessados.

Coesão e Coerência- Reescritura de frases

Alternativa "a" - Como visto na resposta
comentada, há paralelismo.
Alternativa "c"- Termos ligados a desde: desde
o recebimento, (desde) a organização, (desde) a
guarda e (desde) o encominhamento.
Alternativa "d" - Liga-se a documentos: documentos institucionais e (documentos) de interessados.
Alternativa "e" - Como já mencionado nos
comentários, os dois possuem valor de adição e se
trata de paralelismo.
529. {FGV -IBGE-Tecnologista-Economia/2016) A
frase abaixo que exemplifica uma incoerência é:
(A) "O que vem fácil. vai fácW. (Geoffrey Chaucer);
(B) "Se você deseja atingira ponto mais alto, comece

pelo mais baixo". (Ciro, o Jovem);
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Alternativa correta: letra "c"- Está clara a ideia
de consequênda seguida da causa. Vejamos: Por
que preciso de ajuda? Porque sou cego= causa. Precisar de ajuda ê a consequência.
Alternativa "a"- Embora indica concessão e não
há relação de oposição.
Alternativa "b"- O erro está em iniciar a frase
com o pronome pessoal oblíquo (me). A conjunção
pois pode indicar explicação e caberia no contexto.
Alternativa "d"- Ainda que também indica concessão, como ocorreu na alternativa "a".
Alternativa "e" - Contanto indica condição e
também não pode ligar as orações.
531. (FGV -IBGE-Tecnologista-Economiaf2016) A
frase em que o vocábulo mas tem valor aditivo é:

{C) "Perseverança não é uma corrida longa, são muitas corridas curtas, uma após a outra". {Walter
Elliot);

(A) "Perseverança não é só bater em porta certa,
mas bater até abrir". (Guy Falks);

(O) "Nossa maior glória não é nunca cair, mas sim

levantar toda vez que caímos". (O!iver Goldsmith);

levantar toda vez que caímos". (Oiiver Goldsmith);
{E) "Seja breve, não importa quanto tempo isto
leve". (Saul Gorn).

Alternativa correta: letra "e" - Incoerência é
falta de lógica. Se não importa quanto tempo leve,
não é necessário ser breve.
Alternativa "a"- Vem fácil e vai fácil: há coerência, além de ser verdadeiro demais.

(B) "Nossa maior glória não é nunca cair, mas sim

(C) "Eu caminho devagar, mas nunca caminho para
trás". (Abraham Lincoln);
(D) "Não podemos fazer tudo imediatamente, mas
podemos fazer alguma coisa já". (Calvin Coolidge);
(E) "Ele estudava todos os dias do ano, mas isso contribuía para seu progresso". {Nouailles).

Alternativa "c"- Não adianta correr muito, mas
sim correr sempre.

Alternativa correta: letra "e" - É óbvio que
estudar contribui para o progresso. Lê-se: Ele estudava todos os dias do ano e isso contribuía para seu
progresso. Importante: quanto à pontuação, a vírgula inserida antes da conjunção é desnecessária.

II-·

Alternativa "d" - Podemos cair, mas devemos
levantar.

Alternativa "a"- Oposição: porta certa e qualquer porta (que abra- insistência).

l

Alternativa "b" - Começando do início (mais
baixo), chega-se ao ponto mais alto.

Alternativa "b"- Oposição: cair e levantar.
530. {FGV - IBGE-Tecnologista-Economia/2016)
"Por favor, ajude-me. Sou cego"; reescrevendo as
duas fraSE;S em uma só, de forma correta e respeitando-se o sentido original, a estrutura adequada ê:
(A) Embora seja cego, por favor, ajude-me;
(B} Me ajude, por favor, pois sou cego;
{C) Ajude-me já que sou cego, por favor;

(O) Por favor, ainda que seja cego, ajude-me;
(E) Ajude-me, por favor, contanto que sou cego.

Alternativa "c" - Oposição: caminhar para
frente e caminh~r para trás.
Alternativa "d" - Oposição: fazer tudo e fazer
apenas alguma coisa (parte).
532. (FGV- IBGE-Tecnologista-Economia/2016)
Em todas as frases abaixo o verbo ter foi empregado
no lugar de outros com significado mais específico.
A frase em que a substituição por esses verbos mais
específicos foi feita de forma adequada é:

l···
j····

I•

r·

l'

(A) "Nunca é tarde para ter uma infância feliz". (Tom
Robbins) I desfrutar de;
(8) "Você pode aprender muito com crianças.
Quanta paciência você tem, por exemplo".
(Franklin P. Jones) I você oferece;

Alternativa "d" - tecnologia certa = oposição
de tecnologia errada; certa tecnologia = determinada tecnologia.
Alternativa "e"- velha panela = panela antiga;
panela ve!ha ==oposição de panela nova.

(C) "O maior recurso natural que qualquer país pode

ter são suas crianças". (Danny Kaye) I usar;

Texto para responder à questão.

(D) "Acreditar que basta ter filhos para ser pai é tão

absurdo quanto acreditar que basta ter instrumentos para ser um músico". (Mansour Challita)
I originar;

é como a varíola: a gente tem quando
criança e fica marcado para o resto da vida". (Sartre) I sofre.

(E) "A família

Alternativa correta: letra "a" - Para desfrutar
de uma infância feliz.
Alternativa "b"- Possuir; ser o dono ou usufruir

de.
Alternativa "c"- Possuir.
Alternativa "d"- Portar; carregar consigo.
Alternativa "e"- Experienciar; passar pela experiência de.
533. (FGV- Analista Portuário- CODEBA/2016) A

frase a seguir em que o adjetivo sublinhado permanece com o mesmo significado independentemente
de estar anteposto ou posposto ao substantivo é:
(A) Cuidado com todas as atlv!dades que requeiram

roupas novas.
(8) O que é a felicidade além da simples harmonia

entre o homem e a vida que ele leva?
(C) Um bom lugar para começar é de onde você

está.
(D) A humanidade está adquirindo toda tecnologia
certa pelas razões erradas.
(E) Um cozinheiro famoso possui sempre uma velha
panela de estimação.

Alternativa correta: letra "c" - Um bom lugar
apenas enfatiza a qualidade, anteposta ao substantivo; o sentido é o mesmo que um lugar bom.
Alternativa "a" - Roupas novas ~ oposiçâo de
roupas velhas; novas roupas"" outro estilo de roupa.
Alternativa "b" - simples harmonia "" simples
combinação; harmonia simples= refere-se à música:
acordes simples.

PROBLEMAS SOCIAIS URBANOS

Brasil Escola
Dentre os problemas sociais urbanos, merece destaque a questão da segregação urbana, fruto da concentração de renda no espaço das cidades e da falta
de planejamento público que vise à promoção de políticas de contra!~ ao crescimento desordenado das
cidades. A especulação imobiliária favorece o encarecimento dos locais mais próximos dos grandes centros, tornando-os inacessíveis à grande massa populacional. Além disso, medida que os cidades crescem,
áreas que antes eram baratas e de fácil acesso tornam-se mais caras, o que contribui para que a grande
maioria da população pobre busque por moradias em
regiões ainda mais distantes.

a

Essas pessoas sofrem com as grandes distâncias dos locais de residência com os centros
comerciais e os locais onde trabalham, uma vez
que a esmagadora maioria dos habitantes que
sofrem com esse processo são trabalhadores
com baixos salários. Incluem-se a isso as precárias
condições de transporte público e a péssima infraestrutura dessas zonas segregadas, que às vezes não
contam com saneamento básico ou asfalto e apresentam elevados índices de violência.
A especulação imobiliária também acentua um
problema cada vez maior no espaço das grandes,
médias e até pequenas cídades: a questão dos lotes
vagos. Esse problema acontece por dois principais
motivos: 1) falta de poder aquisitivo da população
que possui terrenos, mas que não possui condições de
construir neles e 2) a espera pela valorização dos lotes
para que esses se tornem mais caros para uma venda
posterior. Esses lotes vagos geralmente apresentam
problemas como o acúmulo de lixo, mato alto, e acabam tornando-se focos de doenças, como a dengue.
PENA, Rodolfo F. Alves. "Problemas socíoambientais urbanos''; Brasil Escola. Disponível em http://brasilescola.uol.com.br!brasil!problemas-ambientais-sodais-decorrentes-urbanização.htm. Acesso em 14 de
abril de 2076.
534. (FGV ~ MPRJ - Analista - Área Administrativa/2016) "Essas pessoas sofrem com as grandes
distâncias dos locais de residência com os centros

Coesão e Coerência- Reescritura: de frases
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Texto 2- Violência e favelas

comerciais e os locais onde trabalham, uma vez que
a esmagadora maioria dos habitantes que sofrem
com esse processo são trabalhadores com baixos
salários".

O crescimento dos índices de violência e a dramática transformação do crime manifestados nas grandes
metrópoles são alarmantes, sobretudo, na cidade do Rio
de Janeiro, sendo as favelas as mais afetadas nesse processo.

A afirmativa inadequada sobre os componentes
destacados nesse segmento do texto 1 é:
(A} o termo "Essas pessoas" se refere obrigal-oria-

':4 violência está o cúmulo do absurdo. É geral, não

mente a um termo citado anteriormente;

é? É geral, não tem, nóo está distinguindo raça, cor,
dinheiro, com dinheiro, sem dinheiro, tá de pessoa para

(B) a preposição com poderia ser adequadamente

substituída por em relaçóo a, com as adaptações
necessárias;

pessoa, não interessa se eu te conheço ou se eu não te
conheço. Me irritou na rua eu te dou um tiro. É assim
mesmo que está, e é irritante, o ser humano está em um
estado de nervos que ele não está mais se controlando,
junta a falta de dinheiro, junta falta de tudo, e quem
tem mais tá querendo mais, e quem tem menos tá querendo alguma coisa e vai descontar em cima de quem
tem mais, e tá uma rivalidade, uma violência que nóo
tem mais tamanho, tó uma coisa insuportável." (moradora da Rocinha)

(C} a locução uma vez que tem valor semântico equivalente a visto que;

ar

(0) a forma verba! sofrem dever1a ser substituída

pela forma correta sofre;
(E) as formas baixos salários ou salários baixos mos-

tram o mesmo sentido.

A recente escalada da violência no país está relacionada ao processo de globalização que se verifica, inclusive, ao nível das redes de criminalidade. A comunicação
entre as redes internacionais ligadas aa crime organizado são realizadas para negociar armas e drogas. Por
outro lado, verifica-se hoje, com as CP/s (Comissão Parlamentar de Inquérito) instaladas, ligações entre atores
presentes em instituições estatais e redes do narcotráfico.

Alternativa correta: letra "d"
O Nota da autora: Questão de coesão, pronome, regência, conjunção, verbo e semântica.
- Na "d", o sujeito é "a esmagadora maioria dos
habitantes" e o verbo pode concordar com "maioria" {sofre), ou com o substantivo plural "habitantes" {sofrem). Regra: quando o sujeito é composto
de uma expressão partitiva (a maioria de, grande
parte de, uma porção de, o resto de, grande número
de) seguida de um termo no plural, há duas formas
de fazer a concordância- singular ou plural. Assim
sendo, a forma verbal não deveria ser substituída,
ela poderia ser substituída.
Alternativa "a"- Trata-se de pronome anafórico. Quais são as pessoas? No parágrafo anterior:.
contribui para que a grande maioria da população
pobre busque por moradias em regiões ainda mais
distantes. Refere-se a um termo citado anteriormente.
Alternativa "b"- O sentido é mantido e é preciso alterar a preposição para manter a regência correta: sofrem com as grandes distâncias dos locais de
residência em relação aos centros comerciais.

Nesse contexto, as camadas populares e seus bairros/favelas são crescentemente objeto de estigmatizaçóo, percebidos como causa da desordem social o que
contribui para aprofundar a segregação nesses espaços.
No outro polo, verifica-se um crescimento da autossegregação, especialmente por parte das elites que se encastelam nos encfaves fortificados na tentativa de se proteger
da violência.
(Maria de Fátima Cabral Marques Gomes,
Scripta Nova)
535. {FGV • MPRJ • Analista · Area Administra·
tiva/2016) A fala da moradora da Rocinha tem a
seguinte finalidade:
(A)

demonstrar que as favelas são o centro da violência;

Alternativa "c" - As locuçóes conjuntivas
indicam causa. As mais usadas são: porque, que,
como {= porque, no início da frase), pais que,
visto que, uma vez que, porquanto, já que, desde
que etc.

(B) enumerar as consequências da violência nas

Alternativa "e"- O sentido é o mesmo. Curiosidade: ao usar o adjetivo anteposto ao substantivo,
ocorre ênfase. Veja a diferença: li um livro bom- !i um
bom livro. O sentido não altera, mas a segunda estru·
tura faz com que o livro seja melhor.

(E) provar que a violência é fruto da globalização.

favelas;
(C) confirmar uma afirmação do parágrafo anterior;
(0) mostrar a insignificância da vida humana;

Alternativa correta: letra "c" - Confirma esta
ideia: O crescimento dos índices de violência e a dramá-
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tica transformação do crime manifestados nas grandes
metrópoles são alarmantes.

que os termos ligados por essa conjunção podem ser
considerados sinônimos é:

Alternativa "a"- Se "É geral", as favelas não são
o centro.

(A) "A Academia Francesa é como a Universidade:
uma e outra eram necessár"las num tempo de
ignorância e de mau gosto; hoje são ridículas"
(Volta ire};

Alternativa "b"- Não cita as consequências.
Alternativa "d"- Mostrar a intolerância do ser
humano, nada indica que a vida seja insignificante.
Alternativa "e"- Quem menciona isso é a autora
e não a moradora da Rocinha.
536. (FGV " MPRJ - Analista - Área Administrativa/2016) "A violência está o cúmulo do absurdo. É
geral. não é? É geral, não tem, não está distinguindo
raça, cor, dinheiro, com dinheiro, sem dinheiro, tá de
pessoa para pessoa, não interessa se eu te conheço
ou se eu não te conheço. Me irritou na rua eu te dou
um tiro".
A fala da moradora da Rocinha mostra certas
características distintas da variedade padrão de linguagem; a única característica que NÃO está com~
provada pelo exemplo dado é:
(A) segmentos desconexos: "não tem";

(8} formas reduzidas: "tá de pessoa para pessoa";

(8} "A agulha é pequena e delgada; no entanto sustenta uma família toda" (Steinber9,l;
(C} "O amor e a amizade excluem-se mutuamente"

(la 8ruy€re};
{D) "A amizade de alguns homens é mais funesta e
danosa do que o seu ódio ou aversão" (Marquês
de Maricá};
(E) "Todo bajulador tem de ser forçosamente um
malévolo e um ingrato" (NestorVítor}.

Alternativa correta: letra "d" - Funesto: que
provoca danos; que contém perigos; perigoso ou prejudicial.
'
Alternativa "a" - ignorância é comportamento
carregado de grosseria; quem se comporta de
maneira incivil; grosseria; mau gosto é desfavorável.
Não pertencem ao mesmo campo semântico.

(C) explicações desnecessárias; "com dinheiro, sem
dinheiro";

Alternativa "b" - pequena: não é grande; delgada: fina; cuja espessura é reduzida.

(D) mistura de tratamento: "se eu te conheço ou se
eu não te conheço";

Alternativa "c"~ Na frase, já cita que se excluem,
embora designem afeição. Importante atentar-se
ao contexto para não fazer análise subjetiva. Amor:
afeição viva por alguém ou por alguma coisa; afeto;
amizade: afeição, estima, dedicação reciproca entre
pessoas.

(E} erros gramaticais: "me irritou na rua".

Alternativa correta: letra "d"- Existe uniformidade de tratamento: segunda pessoa do singular (tu)
=te conheço, não te conheço.
Alternativa "a"- A expressão deve ser retirada,
pois a ideia é explicar o porquê de ser "geral".
Alternativa "b"- tá é a forma reduzida de está.
Alternativa "c"- Utilizando apenas o vocábulo
"dinheiro" explicaria, pois menciona que não está distinguindo.
Alternativa "e" - Não se inicia frase com pronome oblíquo.

Alternativa "e"- malévolo: que possui uma péssima índole; que é mau; malvado; ingrato: que não
possui nem demonstra gratidão; que não está agradecido pelos favores que lhe são oferecidos; que não
reconhece os méritos da pessoa que o ajuda; displicente.

--------------538. {FGV - MPRJ - Analista - Área Administrativa/2016 - adaptada) "Além disse, à medida que
as cidades crescem, áreas que antes eram baratas e
de fácil acesso tornam-se mais caras, o que contribui
para que a grande maioria da população pobre busque por moradias em regiões ainda mais distantes".

537. {FGV - MPRJ - Analista - Área Administrativa/2016) "Dentre os problemas sociais urbanos,
merece destaque a questão da segregação urbana,
fruto da concentração de renda no espaço das cidades e da falta de planejamento público que vise à
promoção de políticas de controle ao crescimento
desordenado das cidades".

(A) "Quem está embaixo não pode cair mais fundo"
(Samuel Butler);

Os dois elementos ligados pela conjunção E são
fatores bastante diferentes; o pensamento abaixo em

(B) uA avareza é mais contrária à economia que a
liberdadeu (la Rochefoucauld);

Nesse segmento, o vocábulo mais aparece duas
vezes, com a mesma classe gramaticaf; a frase abaixo
em que esse mesmo vocábulo apresenta classe diferente é:

Coesão e Coerência- Reescritura de frases
(C)

uo avarento é o mais leal e fiel depositário dos
bens dos seus herdeiros" (Marquês de Maricá);

(D) "A coisa mais semelhante a reviver a própria vida
é relembrá-la e tornar essa lembrança o mais
durável possível" {Franklin);
(E) "O pecado de mais culpa é o adultério" (Nouail!es).

,1077:

~ com o cuidado = modo; em companhia de =
companhia.

Por eliminação, encontraria a resposta, pois pede
que mantenha o sentido {aqui se encontra o perigo):
(A) Os dois vocábulos indicam condição.

(8) Forma de resolver ou forma para resolver =
sentido idêntico.

{C) O sentido é mantido.

Alternativa correta: letra "e"
O Nota da autora: Embora no comando da
questão sejam mencionadas classes gramaticais, é
viável fazer a análise sintática por facilitar o raciocínio.

(0} ldeia de adição.

Trecho para a questão.
Utopias e distopias

- Mais caras, mais distantes: o vocábulo des-

A substituição dos elementos sublinhados por outros
de sentido equivalente só não é adequada em

Todas as utopias imaginados até hoje acabaram
em distopias, ou tinham no sua origem um defeito
que as condenava. A primeira, que deu nome às vórias
fantasias de um mundo perfeito que viriam depois,
foi inventada por sir Thomas Morus em 1516. Dizem
que ele se inspirou nas descobertas recentes do Novo
Mundo, e mais especificamente do Brasil, para descrever sua sociedade ideal, que significaria um renascimento para a humanidade, livre dos vícios do mundo
antigo. Na Utopia de Morus o direito à educação e à
saúde seria universal, o diversidade religioso seria tole·
roda e a propriedade privada, proibida. O governo
seria exercido por um príncipe eleito, que poderia
ser substituído se mostrasse a/gume tendência para
a tirania, e as leis seriam tão simples que dispensariam a existência de advogados. Mas paro que tudo
isso funcionasse Morus prescrevia dois escravos para
cada famf/ia, recrutados entre criminosos e prisioneiros de guerra. Além disso, o prfncipe deveria ser sempre
homem e as mulheres tinham menos direitos que os
homens. Morus tirou o nome da sua sociedade perfeita
da palavra grega para Nlugar nenhum~ o que de saída
já significava que ela só poderia existir mesmo na sua
imaginação. (...)

(A) se I caso.

(Veríssimo, Luiz Fernando. O Globo, 22/12/2013)

tacado exerce função de adjunto adverbial e está
intensificando o adjetivo. Em "mais culpa", o termo
possui função de adjunto adnominal por estar acompanhando o substantivo {culpa).

Alternativa "a"- Adjunto adverbial que intensifica o advérbio (fundo).
Alternativa "b"- Adjunto adverbial que intensifica o adjetivo (contrária).
Alternativa "c"- Adjunto adverbial que intensifica o adjetivo (leal).
Alternativa "d"- Adjunto adverbial que intensifica o adjetivo (semelhante).
539. {FGV 2015) "Se as mulheres enfrentam dupla
jornada de trabalho, a forma eficiente de resolver
o problema é por meio de mudanças culturais que
tornem os homens mais ativos nos afazeres domésticos e por meio de boas creches g_ escolas que deixem
as mães mais tranquilas _ÇQffi o cuidado dos filhos."

(B) de I para.
(C) por meio de I através de.

(0) e I além de.
(E) com I em companhia de.

540. (FGV- 2014) '7odas as utopias imaginadas até

hoje acabaram em distopias, ou tinham na sua origem
um defeito que as condenava".
Sobre os componentes dessa primeira frase do
texto, assinale afirmativa correta.

a

GABARITO: E
Nota da autora: Houve muitas dúvidas nesta
questão.
Na Ne", substituindo, causa erro: deixem as mães
mais tranquilas em comoanhia de o cuidado dos
filhos.

(A) "até" indica um ponto limite no espaço.
(B) Nhoje" se refere ao momento de produção do
texto.
(C) "sua" se refere a "distopias".

(D) "qu~ff tem por antecedente "origem".
(E) "as" substitui "utopias" e "distopias".

..

',..
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(C) Eleito, um príncipe exerceria o governo.
Em primeiro lugar, vale salientar o quanto a
banca exige interpretação_ Embora seja questão de
coesão textual e semântica, sem entender o que foi
escrito seria impossível chegar à resposta correta.

(D) O governo, um príncipe eleito o exerceria.
(E) Quem exercia o governo era um príncipe

eleito.

GABARITO: B

Fica evidente que se trata do temPo presente, ou
seja, quando o texto foi escrito: 22/12/2013.

•

Alternativa "a" -Até pode ser preposição se ligar
palavras e indica limite; pode, também, ser advérbio
no sentido de mesmo, também, finalmente (até que
enfim).
No texto, refere-se a tempo 'até hoje'. Temos a
ideia de até agora.
Alternativa "c" - Na origem de que tinha
defeito? Na origem da utopia.
Sempre encaixe a palavra no lugar do pronome
possessivo para se certificar do termo que retoma.
Alternativa "d"- Que é pronome relativo. Será
relativo quando puder ser substituído por a (o) qual
ou as (os) quais.
Um defeito que (o qual) as condenava = o relativo que tem por antecedente defeito.
Alternativa "e"- Um defeito que condenava as
utopias.
O vocábulo distopias está ligado a 'as utopias
acabaram em distopias'.

Utopia: Vem a ser o que se imagina como sendo
perfeito, ideal, porém imaginário não se sabe ao
certo se é possível alcançar ou realizar, é almejado,
mas apenas utópico.
Distopia: Local imaginário, drcunstãncia hipotética, em que se vive situações desesperadoras, com
excesso de opressão ou de perda; antiutopia. Quaisquer demonstrações ou definições de uma associação social futura, definida por circunstâncias de vida
intoleráveis, cujo propósito seria analisar de maneira
crítica as características da sociedade atual; além de
ridicularizar utopias, chamando atenção para seus
males; antiutopia.*
*Fonte: Dicionário on!ine de português- http:l/
www.dicio.com.br/

A coerência está diretamente ligada à clareza e
ao sentido; o verbo, a vozes verbais; a pontuação,
à anállse sintática. É impossível pontuar sem saber
fazer a correta análise sintática da oração.
GABARITO: E

A oração encontra-se na voz passiva analítica e
o agente da passiva é quem exerce a ação é um
príncipe eleito. Transpondo a oração para a voz
ativa, temos: Um príncipe eleito exerceria o
governo (verbo no futuro do pretérito do indicativo) e não exercia (verbo no pretérito imperfeito
do indicativo). O tempo foi alterado, acarretando
prejuízo na coerência e na gramática.
Alternativa "a" - Correto, pois manteve o
tempo verbaL
Alternativa "b" - Apenas foi inserido um pronome demonstrativo que retoma o governo e, consequentemente, a vfrgula que é obrigatória nesse CilSO.
Alternativa "c"- Ocorreu inversão do predicativo e por isso foi inserida a vírgu!Aiternativa "a" -0
sentido foi mantido.
Alternativa "d" - Bela construção: há objeto
direto pleonástico== o pronome pessoal oblíquo o
retoma o governo.
542. O(FGV- 2014}

"Platão imaginou uma república idf!ica em que

os governantes seriam filósofos, ou os filósofos governantes".

Sobre os componentes desse segmento do
texto, assinale a afirmativa incorreta.
(A) o pronome relativo "que" se refere ao antece-

dente "república".
(8) o termo "em que" não pode ser substituído por

"onde".

{C) a forma verbal "seriam" indica uma possibilidade.

541. (FGV- 2014) "O governo seria exercido por um

(D) a conjunção "ou" indica uma alternativa.

príncipe eleito".

{E) os termos "filósofos" e "governantes" devem ser
separados por vírgula.

Assinale a alternativa que indica a forma de reescrever-se essa frase do texto que modifica o seu sentido originaL
{A) Um príncipe eleito exerceria o governo.
(8) O governo, esse seria exercido por um príncipe
eleito.

Questão de coesão (pronome relativo), regéncia,
verbo, período composto e pontuação.
GABARITO:B

wrl*"
'•
1
\';\'
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,,,,~ses

Para evitar erro, é melhor seguir o passo a passo:

1)

O pronome relativo que retoma república idí-

Hi7S

(E) ".. .Impossibilidade de~ reproduzir em laboratório toda a complexidade ...".

lica;
2) Ordem direta: Os governantes seriam filósofos
na república idílica~ lugar;
3} Se retoma lugar e a preposição em é pedida,\
pode-se usar onde, em que ou na qual.

j

I

Alternativa "c" - O verbo está conjugado no
futuro do pretérito do indicativo e indica condição.
Se indica condição, é uma possibilidade.

Alternativa "d" - Sim: ou seria uma coisa, ou
outra.

DICA

PONTO E VIRGULA: Como há zeugma na
segunda oração, poderíamos usar ponto e vírgula
para separar as duas orações. Veja: os governantes
seriam filósofos; ou os filósofos, governantes.

Trecho para a questão.

l

Deve-se ao desenvolvimento de remédios e
terapias, a partir de experímentos dentíficos em
labcuatórios com o uso de animais, parcela consideróvel do exponencial aumento da expectativa e
da qualidade de vida em todo o mundo. t extensa
a lista de doenças que, tidas como incuráveis até o
início do século passado e que levavam amorte prematura ou provocavam seque/as irreversíveis, hoje
podem ser combatidas com quase absoluta perspectiva de cura. {...)

1

l

Informação que nos interessa: Deve-se ao desenvolvimento de remédios e terapias parcela considerável do exponencial aumento da expectativa e da
qualidade de vida em todo o mundo.
O verbo é transitivo direto e indireto + se, isto
é, trata-se de voz passiva e pronome apassivador.
Transpondo para a passiva analítica, temos: parcela
considerável do exponencial aumento da expectativa e da qualidade de vida em todo o mundo é
devida ao desenvolvimento de remédios e terapias.

O mesmo ocorre na alternativa e: impossibilidade de ser reproduzida toda a complexidade.

Alternativa "a"- O verbo tornar-se é pronomi-

nal.
~ Dica: para se certificar de que o verbo é pronominal, conjugue-o. Ao conjugar, o pronome será
flexionado também.

Verbos pronominais são aqueles que, necessariamente, são acompanhados de um pronome oblíquo
(adequado à respectiva pessoa gramatical), pelo fato
de denotarem ações p rópriasd o sujeito, como é o caso
dos verbos: arrepender-se, sentar-se, queixar-se, zangar-se, pentear-se, enganar-se, entre muitos outros.
Mediante tais postulados, analisemos a conjugação
referente ao verbo sentar-se, no intuito de verificarmos acerca dos traços que lhe são peculiares:"
P""ente

..• ..w
Eu mo

543, {FGV 2013) "Deve-se ao desenvolvimento de remé-

dios e terapias ... "; o outro segmento do texto em que o
vocábulo~

apresenta o mesmo valor que no caso des-

Tu to
sontu

...

~

tornou impensável viver

(0) "Mas a questão não
recorrer...".

é~

o homem deve ou não

mo~·qu~

Futuro do
prooon ..

Futuro do
pretôrilo

Eu me

""''""

'""
..ot.ru. '""

fume

'""''"'

Tu te
... ta ....

fume
sentan!l

.,mn.

,..

...~am

V6svoo

.. ntol>

.. ntostes

Hn\Óvo~

o<mtire~

Elos"

Elouo
S<tnt>v.>m

a....

'"""'"''

oentr .. m

sontalio

fle>so

{C) "...em algum momento já~ beneficiou ...".

PWÕrlt?

perio<to

w ••,.

'""

,.ntou
Nós nos

Mntamoo

""

''"
'""'"'"
N.Uno»

••ntir•moo

>entaremos
Vóovos

sonl•ro
Nós
Vós vos

~~

....

~umo

...

Tu to
..nta<los

""ta~•
Nós no•
"nto<lomo>
Vóouo»
sontaríoi<
Elos H

..,..r~a..
*Fonte: htte:J/www.eortugues.eom.br/

"ntam

(B) "... a começar pelo fato de que,~ não todos, mas
grande parte ..."

~ume

Pn!IOÍrito
!mporfe<t<:>

"ntavos
E!ose
senta•a
Nós nos
HntiYomos
Vós vos

~~

Nós nos
sent.>mos

tacado é
(A) "de tal forma que
sem eles".

Prttó:rito

porfelto

(O Globo, 21111/2013)

j

Para a correta classificação, é necessário voltar
ao texto e fique sempre atento (a) a este detalhe.
Isso pode ocorrer na próxima prova.

seriam fílósofos.

11>-

I

GABARITO: E

Alternativa "a"- Correto: Platão imaginou uma
república idílica em que (na quo!) os governantes

Alternativa "e"- Percebeu que ocorrezeugma
(omissão de termo)? A ide ia é: os governantes seriam
filósofos, ou os filósofos {seriam) governantes. A vírgula é obrigatória.

II

Questão de análise sintática, período composto,
verbo e funções do se.

-~-

Alternativa "b" - Se equivale a caso e indica
condição.
Alternativa "c" - Beneficiar-se é verbo pronominai também.

Revisaço"- Lingua Portugue'.;a • Duda Nogueira
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Alternativa "d" - A questão não é (isto) se o
homem deve ou não recorrer (...).Se encaixamOs o
pronome demonstrativo catafórico isto, significa
que temos uma conjunção integrante.
Alternativa "e"- A oração é classificada como
subordinada substantiva predicativa.

Trecho para a questão.
Só falta a política de redução de riscos

Entre 1990 e 2010, mais de 96 milhões de pes~
soas foram afetadas por desastres no Brasil, como
demonstra o Atlas dos Desastres Naturais do Bra~
si!. Destas, mais de 6 milhões tiveram de deixar suas
-;:;;oradias, cerca de 480 ml1 sofreram algum ag~
ou doença e quase 3,5 mil morreram imediatamente
após os mesmos. Desastres como o de Petrópolis,
que resultaram em dezenas de óbitos, não existem
em um vácuo. Se e2L um lado exigem a presença de
ameaças naturais, como chuvas fortes, por outro não
se realizam sem condições de vulnerabilidade, com:tituídas através dos processos sociais relacionados à
dinâmica do desenvolvimento econômico e da proteção social e ambiental. Isto significa que os debates
em tomo do desastre devem ir além das cobranças
que ano~ ano ficam restritas à Defesa Civil.(.. .)

Alternativa ''b" - Atlas dos Desastres Naturais do Brasil não retoma termo algum.
Alternativa "c"- Não retomam termos porque
cada número se refere a um elemento distinto:
mais de 6 milhões é o sujeito de tiveram de deixar suas moradias.
cerca de 480 mil é o sujeito de sofreram ai\~
agravo ou doença.
quase 3,5 mil é o sujeito de morreram imediatamente.
Alternativa "d"- Não retomam termos:
por {preposição per+ artigo o) faz parte da locução por um lado.
como indica exemplo ou conformidade.
mais de indica intensidade.
após indica tempo.
Alternativa "e" - Poderia, também, ser a resposta. Veja:
Destas (preposição + pronome demonstrativo)
retoma 96 milhões de pessoas;
Os mesmos {artigo + pronome demonstrativo)
retoma agravo ou doença.

(Carlos Machado- O Globo, 01104/2073)
545. (FGV 2013)
544. (FGV 2013)

Nesse segmento do texto, as palavras ou expressões que estabelecem coesão referencial com termos anteriores são
{A) destas- suas- os mesmos.

{B) Atlas dos Desastres Naturais do Brasil- destasos mesmos.
{C) mais de 6 milhões- cerca de 480 mil- quase 3,5
mil.
{0) por- como- mais de- após.
(E) destas- os mesmos.

"A redução de riscos de desastres deve hoje constituir o cerne da política brasileira eE!Q os desastres.
Isto significa combinar um conjunto de políticas não
iQpara o durante os riscos e situações de desastres, o
que avançamos bem, mas também e principalmente
para o antes e o depois dos mesmos".

Com relação aos componentes desse segmento
do texto é correto afirmar que
{A)

o pronome demonstrativo "isto" se refere a "riscos de desastres".

{B) a preposição "para" indica finalidade.
{C) a combinação "não só" J "mas também" tem
valor adversativo.

GABARITO: A
Observação: questão passível de recurso, mas
não houve.
Destas {preposição + pronome demonstrativo)
retoma 96 milhões de pessoas;

(0) "o durante" e "os riscos" não são da mesma classe
gramatical.
(E) "o antes• e "o depois" exemplificam advérbios
transformados em adjetivos.

Suas (pronome possessivo) retoma mais de 6
milhões- suas moradias. Moradias de quem?

GABARITO: R

Os mesmos {artigo + pronome demonstrativo)
retoma agravo ou doença.

Para indicar finalidade, temos de fazer a pergunta para quê?

I
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Para que a redução de riscos de desastres deve
hoje constituir o cerne da poHtica brasileira? Para os
desastres =finalidade.
Alternativa "a" - o pronome demonstrativo
"isto" se refere à oração anterior inteira: A reduçiio
de riscos de desastres deve hoje constituir o cerne da
política brasileira para os desastres.

Observação: bela pegadinha da banca, já que o
demonstrativo isto se refere à ideia que será citada
e isso, à ideta que foi citada. Em casos assim {de
coesão), fique atento (a) ao contexto. Não caia da
armadilha da banca.

Modalizador é palavra da área da linguística, e
«diz-sedeouelementogramatical ou lexica! por meio
do qual o locutor manifesta determinada atitude em
relação ao conteúdo de seu próprio enunciado».
Segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss, «entre os
modalizadores têm-se:
a) os advérbios (talvez, sem dúvida, a meu ver
etc.}, que indicam se o conteúdo do enunciado foi ou
não inteiramente assumido pelo locutor;
b) o modo verbal {indicativo, subjuntivo), que
indica se o enunciado expressa um fato ou um desejo
(Pedro veto; gostaria que Pedro viesse);

Alternativa "c"- a combinação "não só" I "mas
também" tem valor aditivo (isso+ isso).

c} o verbo auxiliar modal, que indica a noção
de necessidade ou possibilidade {Pedro pode vir;
Pedro deve vir);

Alternativa "d"- "o durante" e "os riscos" não
são da mesma classe gramatical: substantivos,

d) uma oração principal cujo verbo expressa
modalidade {é possível que Pedro venha)»."

pois nomeiam.

Alternativa "e"- "o antes" e "o depois" exemplificam advérbios transformados em substantivos.
Dica: o artigo acompanha os termos.

*Fonte: http://www.ciberduvidas.com/
Perceba, agora, que os vocábulos ainda e apenas manifestam determinada atitude do autor em
relação ao conteúdo de seu próprio enunciado, ou
seja, é o que ele acha sobre o assunto.

546. (FGV 2013)

Alternativa "b"- mais de= intensidade.

"Estas iniciativas ainda estão concentradas no
monitoramento, alerta e respostas aos desastres".

Alternativa "c" menos de- intensidade.

O vocábulo ainda é o que se chama um modali-

zador, ou seja, acrescenta uma opinião do enunciador ao texto: a de que as iniciativas citadas não deveriam estar concentradas no monitoramento.

Alternativa "d"- bastante= muito: intensidade.
Alternativa "e"- integradas- adjetivo: qualifica
políticas.

I

Assinale a alternativa em que o vocábulo sublinhado também pode ser classificado como modalizador.

\

(A) "Dados do IBGE revelam que apenas 1,2% dos

munidpios possu(am plano municipal de redução
de riscos em 2011".

\

com ~500 mil
habitantes, que não ultrapassam quatro dezenas,
este percentual superava 50%".

(B) "Nos municípios maiores,

I
li•

{C) "De modo inverso, nos municípios menores, com
menos de 20 mil habitantes, em torno de quatro

mil, este percentual era de 3,3%".
uma situação bastante preocupante relacionada aos municfpios de grande porte e drástica nos
municípios de pequeno porte".

(D) "É

(E) "Há necessidade urgente de se investir em políticas

integradas".

547. (FGV 2013) Há um desvio da norma culta no

texto da charge. Assinale a alternativa que o indica.

GABARITO: A

(A) em lugar de "piora o atendimento", deveria estar
escrito "o atendimento piora".

Antes é necessário entender o que é MODALIZADOR.

(B) se o tratamento é "você", a forma do verbo "ser"
deveria ser "sejas".

Revisaço··- Ungua

"!)il2

{C) deveria haver uma vírgula antes do termo "atê o
Natal"_

•·

•.,

(D)

o vocativo "querido" deveria estar no inicio da
frase.

(E)

o vocábulo "emergência" não leva mais acento
gráfico.

As vírgulas intercalam o adjunto adverbial de
tempo que está entre a oração principal e a oração subordinada substantiva objetiva direta, pois o
verbo dizer é transitivo direto.
Alternativa "a"- Não é desvio da norma culta, o
autor quis enfatizar o verbo piorar.
Alternativa "b"- Verbo ser no imperativo afirmativo (terceira pessoa do singular)= seja.
Alternativa "d"- O vocativo não precisa vir no
início da frase.
Alternativa "e" - "emergência" é paroxítona
terminada em ditongo e continua sendo acentuado
o vocábulo.

Texto.
Por que é tão difícil entender?

A crise que o país atravessa desde a eclosão dos
primeiros protestos contra o aumento das passagens
r:.fe ônibus tem três componentes articulados:
1 - A sociedade quer transporte, saúde e educação de qualidade, pois ela paga caro por isso, por meio
de impostos, e não recebe em troca serviços públicos
â altura. Simples assim. A sociedade não pediu nas
ruas reforma política, nem plebiscito para eliminar
suplente de senador.

"Duda Noguen ,;.

ção é crescente em todas as classes sociais; em última
análise, este será o fator determinante dos rumos da
crise a médio prazo, já que não há discurso ou propaganda que camufle a corrosão do poder de compra
das pessoas, sobretudo daquelas recentemente incorporadas à economia formal.
Esses problemas não são de agora, nem responsabí/idade exclusiva dos últimos governos. Mas o que se
espera de quem está no poder é que compreenda que a
melhor maneira de reconquistar o apoio perdido é dar
respostas concretas e rápidas às demandas feitas nas
ruas (e não às questões que ninguém fez).

Questão de coesão, coerência e gramática (pontuação, período composto, acentuação, concordância e análise sintática).
GABARITO: C~ Falta vfrgula para marcar a inter~
caiação (leia o que está em negrito): O médico disse
que, até o nata!, você será atendido.

Port.ugv~sa

(Adaptado. Luciano Trigo, O Globo, 11-7-2013)
548. (FGV 2013)

"A sociedade quer transporte, saúde e educação de
qualidade"

Assinale a alternativa que indica o comentário
correto sobre os componentes dessa frase.
(A) Na forma em que a frase está escrita, o adjunto
"de qualidade" se refere não só à educação, mas
também à saúde e ao transporte.
(B)

Para que o adjunto "de qualidade" se referisse a
todos os três substantivos, era necessário que ele
fosse escrito antes de todos eles.

(C) Para que o adjunto se referisse claramente a
todos os três substantivos, era indispensável que
"qualídade" estivesse no plural.
(0) Na forma em que está grafada, o adjunto "de
qualidade" se refere exclusivamente ao último
dos três substantivos.
(E) A transposição da frase para a voz passiva acaba~
ria com todos os seus problemas de expressão.

GABARITO: A

Fácil concordar com essa informação e para ficar
mais claro, coloque o adjunto ao lado dos substantivos: A sociedade quer transporte (de qualidade),
saúde (de qualidade) e educação de qualidade.
Alternativa "b" - Para que o adjunto "de qualidade" se referisse a todos os três substantivos, era

2 -A sociedade quer o fim da impunidade, pois
está cansada de ver corruptos soltos debochando de
quem é honesto, mesmo depois de condenados. Acrescentar o adjetivo hediondo â corrupção de pouco
adianta se deputados e ministros continuam usando
aviões da FAB para passear e se criminosos estão soltos, alguns até ocupando cargos de liderança ou participando de comissões no Congresso.

Alternativa "c"- Para que o adjunto se referisse
claramente a todos os três substantivos, era indispensável que "qualidade" estivesse no plural = não,
pois da forma como foi redigido, é evidente que se
refere aos três substantivos.

3 - A sociedade quer estabilidade econômica:
para a percepção do cidadão comum, os 20 centavos
pesaram como mais um sinal de que a economia está
saindo dó controle. A percepção do aumento da infla-

Alternativa "d"- Na forma em que está grafada,
o adjunto "de qualidade" se refere exclusivamente ao
último dos três substantivos= refere-se aos três substantivos.

necessário que ele fosse escrito antes de todos eles""
não antes, mas depois.

F
'I .
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Alternativa "e" - A transposição da frase para
a voz passiva acabaria com todos os seus problemas
de expressão "" não há problema de expressão.

ção é crescente em todas as classes sociais; em última
análise, este será o fator determinante dos rumos da
crise a médio prazo, já que não há discurso ou propaganda que camufle a corrosão do poder de compra
das pessoas, sobretudo daquelas recentemente incorporadas à economia formal.

--~---~--

549. (FGV 2013)

':4 sociedade não pediu nas ruas reforma politica':

~----1------·-----~-·

Assinale a alternativa que apresenta a forma de
reescrever-se esse segmento do texto que gera problemas de sentido.

1

I

{A) A reforma po!itica não foi pedida nas ruas pela

sociedade.
{B) A sociedade não pediu, nas ruas, reforma política.

(C) Nas ruas, a sociedade não pediu reforma política.

'

"... em última análise, este será o fator determinante
dos rumos da crise a mêdio prazo"; a expressao "em
última análise" indica
(A) resumo.

(B) retificação.

(D) A sociedade não pediu reforma política nas ruas.

(C) restrição.

(E) Nas ruas, a reforma política não foi pedida pela

IDI

sociedade.

Questão de coesão e coerência textual, pontuação e vozes verbais.

-------

550. (FGV 12013)

explicação.

(E) conclusão.

Questão de coesão, coerência e semântica.
GABARITO: C

GABARITO: O

Perceba a diferença de sentido:

"A sociedade não pediu nas ruas reforma política" o:o

nas ruas está diretamente ligado ao verbo pediu
e indica lugar: pediu onde? nas ruas (a sociedade
nas ruas).
A sociedade não pediu reforma polftica nas ruas
""nas ruas está ligado à reforma política: deve
ocorrer a reforma nas ruas e não é o caso.

Alternativa "a" - A reforma política não foi
pedida nas ruas pela sociedade= certo, pois mantém o sentido.
Alternativa "b"- A sociedade não pediu, nas
ruas, reforma política = apenas houve intercalação (através do emprego das vírgulas) do adjunto
adverbial de lugar.
Alternativa "c" - Nas ruas, a sociedade não
pediu reforma po!itica =ocorreu inversão do adjunto
adverbial e o sentido se manteve.
Alternativa "e" - Nas ruas, a reforma política
não foi pedida pela sociedade""' inversão do adjunto
adverbial + transposição da oração para a voz passiva analítica (ser+ particípio).

Atente-se, sempre, aos vários significados de um
vocábulo e veja qual sinônimo se encaixa ao contexto.
Restrição:
s.m. Ação ou efeito de restringir ou de se restringir: esta medida foi tomada sem restrições.
Circunstância ou estado restritivo; que impõe limite
(s); que se apresenta de modo condicionante.
Jurídico.Limitaçãodofivreexerdcio,deumdireito,
de uma função ou ofício, imposta por uma lei; ressalva.
Condição que restringe; cláusula. Restrição menta!. Ato que consiste em dizer algo que contraria o
próprio modo de pensar, e, não obstante, procurar
não mentir, conciliando o que se diz com as palavras
do interlocutor e simultaneamente com um sentido
diferente daquele que elas realmente têm.
E você pensa: como saber na hora da prova?
Acalento: se você tem dúvida, seu concorrente
também tem. Sem desespero, pois, muitas vezes,
vocês erram a mesma questão e isso não alteraria sua
classificação. Otimismo na veia!!!

Alternativa "a"- Não resume.
Alternativa "b"- Não corrige.
Alternativa "d"- Não explica.

Trecho para as questões.
A sociedade quer estabilidade econômica: para a
percepção do cidadão comum, os 20 centavos pesaram como mais um sinal de que a economia está
saindo do controle. A percepção do aumento da infla-

Alter.nativa "e"- Não conclui.
551. (FGV 2013)

"A sociedade quer transporte, saúde e educação e
qualidade, pois ela paga caro por isso... "; "em última
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análise, este será o fator determinante dos rumos da
crise a médio prazo... ".

Observando o emprego dos demonstrativos sublinhados, podemos constatar, segundo o
emprego no trecho, qu.:
(A) isso é empregado em referência a termos anteriores e este em referência a termos seguintes.
(B)

isso e este são empregados em relação a termos
anteriores citados.

(C)

isso tem valor depreciativo.

(D)

este se refere a um entre dois termos citados
anteriormente, de preferência o mais próximo.

(E) isso se prende a um tempo distante, enquanto
este se liga ao tempo presente.

GABARITO: H
I)

"A sociedade quer transporte, saúde e educação
e qualidade, pais elo paga caro por isso... " "" o

pronome demonstrativo é anafórico, ou seja,
retoma a ideia citada na oração anterior: transporte, saúde e educação e qualidade.
2)

"em última análise, este será o fator determinante
dos rumos da crise a médio prazo... ". Precisaria voltar ao trecho para matar a charada: A percepção

do aumento da inflação é crescente em todas
as classes sociais; em última análise, este será o
fator determinante dos rumos da crise a médio
prazo "" o demonstrativo retoma A percepção
do aumento da inflação é crescente em todas as
classes sociais.
CUIDADO!
Teoricamente, sabemos que os demonstrativos
isso retoma ideia e isto cita. Acontece que o texto
foi adaptado pela banca para tentar confundir
você e não vai confundir.
Alternativa "a"- isso é empregado em referência a termos anteriores e este em referência a termos
seguintes"" anteriores.
Alternativa "c"- isso não tem valor depredatívo.
Alternativa "d" - este se refere a um entre dois
termos citados anterioiTnente, de preferência o mais
próximo = isso ocorre para retomar elementos e
estamos estudando ideias.
Alternativa "e"- isso se prende a um tempo dis~
tante, enquanto este se liga ao tempo presente= não
há relação com tempo.
Leia o texto abaixo e responda
à questão proposta.
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Policial- mediador de conflitos
No momento em que começa a existir essa trans·
formação política e sacia! a compreensão da sociedade como um ambiente conffítivo, no qual os problemas da violência e da crimina/idade são complexos, a
polícia passo oser demandada para garantir não mais
uma ordem pública determinada, mos sim os direitos,
como está colocado na constituição de 88. Nesse novo
contexto, a ordem público passa a ser definida também
no cotidiano, exigindo uma atuação estatal mediadora
dos conflitos e interesses difusos e, muitas vezes, confusos. Por isso, a democracia exige justamente uma função policial protetora de direitos dos cidadãos em um
ambiente conflitivo. A ação do policia ocorre em um
ambiente de incertezas, ou seja, o policial, quando sai
para o rua, não sabe o que vai encontrar diretamente;
ele tem uma ação determinada a .fazer e entra num
campo de conflitividade social. Isso exige não uma
garantia da ordem pública, como no polícia tradicional,
sustentado somente nos ações repressivas, pelas quais
o ato consiste em reprimir para resolver o 'problema.
O campo de garantia de direitos exige uma ação mais
preventiva, porque não tem um ponto determinado e
certo para resolver.

(Azar Lopes da Silva Junior)
552. (FGV) "No momento em que começa a existir
política e social, a compreensão

~transformação

da sociedade como um ambiente conflitivo, no qual
os problemas da violência e da criminalidade são
complexos (...)".
A presença do pronome demonstrativo essa na
primeira frase desse segmento mostra que
(A) a transformação aludida

está presente no
momento em que o texto foi composto.

(B) esse segmento do texto não é o segmento inicial, já que se refere a algo dito antes.
(C) a transformação política e social acontecerá em

futuro próximo.
{O} o autor apresenta uma visão depreciativa sobre a

transformação referida.
(E} o autor do texto considera a transformação algo
conhecido de todos.

Resposta correta: (8)
Está claro que houve uma ideia citada anteriormente. A qual transformação o autor se refere?
Apenas sabemos que é a transformação política
e social, nada mais.
a} Não está presente no momento.
c) Está acontecendo.
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d) Não há relação com o emprego do pronome.

campo de garantia de direitos exige uma ação mais
preventiva, porque não tem um ponto determinado e
certo para resolver.

e) Não há relação referência no texto.

(Azorlopes da Silva Junior)

553. (FGV) Assinale a alternativa em que o termo
sublinhado tenha função adjetiva.

(A) Característica da nação.
(B) Ameaça de colapso.

(C) Deterioração de valores.
{D)

Instituição da escravidão.

{E} Uso de violência.

554. (FGV - Delegado de Polícia - MA/2012) O
pequeno travessão entre os dois termos do título
dado ao texto pode ser substituído adequadamente,
em relação ao que é expresso no texto, por:
(A)

deve ser.

(B)

não é somente.

(C} não é mais.
Resposta correta: {A)- Basta substituir o termo:
Característica da nação= característica nacional.

(O) sempre será.
(E) nunca foi.

b} Ameaça de algo.
c) Deterioração de algo.
d) Instituição de algo.
e) Uso de algo.
""Dica:
O adjunto adnominal (locução prepositiva}
pode indicar posse, mas complemento nominal
nunca indica posse. Pode-se verificar que o único
que indica algum tipo de posse é a letra "a", pvis a
"nação" possui a "característica". Nos outros casos
são complementos nominais.

Alternativa correta: letra "a"
Nota das autoras: Questão de coerência e interpretação de texto.
Sem ler o texto seria difícil encontrar a resposta.
Fica claro que o policial deve ser mediador de conflitos.
Alternativa "b" "somente".

Erro

no

uso advérbio

Alternativa "c"- Erro: advérbio "não".
Alternativa "d"- Não indica que "sempre'' será,
mas que deve ser".

Texto para a questão,
Policial- mediador de conflitos
No momento em que começa a existir essa transformação política e .social, a compreensão da sociedade como um ambiente conflitivo, no qual os problemas da violência e da criminalidade são complexos, a polícia passa a ser demandada para garantir não mais uma ordem pública determinada, mas
sim os direitos, como está colocado na constituição
de 88. Nesse novo contexto, a ordem pública passa
a ser definida também no cotidiano, exigindo uma
atuação estatal mediadora dos conflitos e interesses
difusos e, muitas vezes, confusos. Por isso, a democracia exige justamente uma funçao policial protetora de direitos dos cidadãos em um ambiente con~
flitivo. A ação da polícia ocorre em um ambiente de
incertezas, ou seja. o policial, quando sai para a rua,
não sabe o que vai encontrar diretamente; ele tem
uma ação determinada a fazer e entra num campo
de conflitividade social. Isso exige não uma garantia
da ordem pública, como na polícia tradicional, sustentada somente nas ações repressivas, pelas quais o
ato consiste em reprimir para resolver o problema. O

Alternativa "e"- Como nunca foi? Absurda essa
alternativa.

-·-----·-··------

555, (FGV - Delegado de Polícia - MA/2012) "A

ação da polícia ocorre em um ambiente de incer~
tezas, ou seja, o policial, quando sai para a rua, não
sabe o que vai encontrar diretamente;".
A expressão sublin.hada indica a presença de
uma

(AI retificação.
(B) conclusão.
(C) oposição.
(0) explicação.
(E) enumeração.

Alternativa correta: letra "d" - As expressões
"ou seja" e "isto é" indicam, sempre, explicação. Pode
anotar e nunca mais esquecer. A banca CESPE gosta
bastante de pedir isso.
Alternativa "a"- Não corrigi.
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Alternativa "b" - Para concluir, caberia a conjunção logo.
Alternativa "c"- Para indicar oposição, caberia
a conjunção mas.
Alternativa "e"- Não há enumeração.

•·

556. (FGV - Delegado de Policia - MA/2012) "... a

polícia passa a ser demandada para garantir não
mais uma ordem pública determinada ..."; "O campo
de garantia de direitos exige uma ação mais preventiva, ...".
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Alternativa "b"- Ameaça de algo.
Alternativa "c"- Deterioração de algo.
Alternativa "d" -Instituição de algo.
Alternativa "e"- Uso de algo.
~Dica- O adjunto adnominal (locução preposi~
tiva) pode indicar posse, mas complemento nominal
nunca indica posse. Pode-se verificar que o único
que indica algum tipo de posse é a letra "a", pois a
"nação" possui a "característica". Nos outros casos
são complementos nominais.

Os termos sublinhados nas duas frases retiradas
do texto indicam, respectivamente:
(A)

Texto 1:

quantidade I intensidade.

{8) tempo I quantidade.

(C) oposição I concessão.
{0) tempo! intensidade.
(E) quantidade I tempo.

Refundar as polícias

No Rio de Janeiro ninguém está satisfeito
com as polícias, tanto Civíl quanto Militar. Nem a
sociedade, nem os próprios oficiais. Porém, as forças
fluminenses não são as únicas em estado adiantado
de degradação: suas deficiências apenas se torna-

ram mais visíveis.
Alternativa correta: letra "d"
Não mais uma ordem = a policia passa a já nóo
ser demandada para garantir uma ordem pública
determinada: ideia de interrupção de continuidade da ação. A policia era, mas não é mais, ou
seja, com o tempo, deixou de ser.
Mais preventiva: ideia de intensidade, em maior
quantidade.
Alternativa "a" -O primeiro termo não indica
quantidade.
Alternativa "b"- O segundo termo não indica
quantidade.
Alternativa "c"- Não há oposição, nem concessão {oposição também).
Alternativa "e"- Nem quantidade, nem tempo.
557. (Delegado de Polícia- AP/2010- FGV) Assi-

nale a alternativa em que o termo subHnhado tenha
função adjetiva.
(A) Característica da nação.
{B)

Ameaça de colapso.

(C)

Deterioração de valores.

(O)

Instituição da escravidão.

{E) Uso de violência.

Alternativa "a": correta - Basta substituir o
termo: Característica da nação= característica nacional.

Em quase todo o país as avaliações sobre
essas corporações são negativas. Os baixos salários são o problema central e têm como consequência

direta a necessidade de ''bicos" para completar o orçamento familiar.

Nesse cenário, nada mais natural que a
maioria dos policiais procure uma vaga na
segurança privada. A lei proíbe, mas o bolso
manda. E como não há fiscalização de fato para
conter a jornada dupla, fica mais fácil burlar a regra
-a responsabilidade sobre a segurança privada é da
Poffcía Federal, mas faltam agentes e sobram missões.
As secretarias estaduais, por sua vez, fingem que
nada acontece. Se interviessem, implodiriam as contas públicas, que não resistiriam Q emergência de uma
demanda salarial reprimida. Afinal, é a segurança privada, informa/e ilegaL que financia, indiretamente, a
segurança pública, tomando possfvel um orçamento
irreal. Eis aí o gato-orçamentário.
Mas quando não se fiscaliza a segurança privada
para não atrapalhara mal "benigno" ou a informalidade "bem intencionada'; tampouco se vigia a ilicitude maligna. As milícias estão aí para não nos deixar mentir. Eos turnos de trabalho irracionais? Quem
teria coragem de racionalizá-los, se isso implica a
quebra da espinha dorsal do bico?(... .) (Luiz Eduardo
Soares, Le Monde Diplomatique, janeiro 2009)
558. {FGV- Oficial de Cartório- RJ/2009) Os ele-

mentos sublinhados nas alternativas a seguir se referem a elementos anteriores ou posteriores do texto;

1()1:lf

assinale a alternativa em que o elemento referido
está erradamente identificado.
(A) "Em quase todo o pais as avaliações sobre essas

corporações são negativas" = as polícias civil e
militar do Rio de Janeiro.
(8) "Nesse cenário, nada mais natural que a maioria

dos policiais procure uma vaga na segurança pri,
vada." = o cenário de degradação que envolve
baixos salários.

O Nota da autora: Questão se coesao e análise
sintática.
A forma verbal proíbe (proibir: V.T.D.I) pede complemento- objeto direto= que os policiais façam
dupla jornada: oração subordinada (à principal)
substantiva otietiva direta intercalada.
1
A forma verbal manda (mandar: V.T.D.) = ccmp!emento objeto direto- que ela seja feita. Eliminam-se
as outras alternativas.

(C) "No Rio de Janeiro ninguém está satisfeito com

as polícias, ... ~= a sociedade e os policiais.

(DI "... suas deficiências apenas se tornaram mais
visíveis."= das polícias civil e militar do Rio de
Janeiro.
(E) "Quem teria coragem de racionalizá-los, se isso
implica a quebra da espinha dorsal do bico?"=
o mal "benigno"e a informalidade "bem intencionada".

560. (FGV - Oficial de Cartório - RJ/2009) "Nos
últimos anos, sobretudo no Rio, a corrupção policial
agravou-se."; a forma de reescrever-se essa frase do
texto que altera o seu sentido original é:
{A) A corrupção policial, nos últimos anos, sobre-

tudo no Rio, agravou-se.
(B) Mormente no Rio, nos últimos anos, a corrupção

policial agravou-se.
(C) Nos últimos anos a corrupçao policial agravou-

-se, sobretudo no Rio.

Alternativa "e": correta

~

A alternativa está
errada: o demonstrativo isso se refere ao elemento
anterior: "turnos de trabalho irracionais"

Alternativa "a"- refere-se ao elemento anterior
os policiais civis e militares.

{D) Nos últimos anos, particularmente no Rio, a cor-

rupção policial tornou-se mais grave.
{E) Agravou-se no Rio, sobretudo nos últimos anos,

a corrupção policia!.

Alternativa "b"- O termo "nesse cenário"recai
no elemento sugerido.

Alternativa "c" - ninguém: pronome indefinido, refere-se à sociedade e aos oficiais (policiais).
Alternativa "d"- refere-se às polícias civil e mili-

1
j

tar do Rio d~ Janeiro.

Alternativa "a'' -A inversão na colocação dos
termos não alterou o sentido da frase original.

559. {FGV - Oficial de Cartório - RJ/2009) "A lei
proíbe, mas o bolso manda."; se completássemos as
frases desse segmento com complementos adequados ao texto, a sua forma correta seria:

Alternativa "b"- Não houve alteração: os advérbios mormente e sobretudo são sinônimos= principalmente.

(A} a lei proíbe que os policiais façam dupla jornada,
mas o bolso manda que ela seja feita.

1
l
I

l

Alternativa "e": correta ~ Há alteração de sentido; na oração original, o advérbio sobretudo tem
marcação de lugar: no Rio; na opção E, sobretudo
tem a marcação: nos últimos anos.

Alternativa "c"- O deslocamento na frase não
provoca alteração do sentido.

(B) a lei proíbe que os policiais aceitem "bicos", mas
o bolso manda que eles os paguem.

Alternativa "d"- Particularmente= sobretudo,
especificamente - não há alteração de sentido na
frase original.

(C) a lei proíbe que os policiais façam segurança privada, mas o bolso manda que eles abandonem o
emprego público.

Trecho para a próxima questão.

(O) a lei proíbe que os policiais abandonem o trabalho, mas o bolso manda que eles o façam.
(E) a lei proíbe que os policiais burlem regras, mas o
bolso manda que eles as respeitem.

Alternativa "a": correta

Filme antigo

Cerradas as cortinas do Fórum Social Mundial,
algumas evidênciús saltaram do palco armado em
Belém para o desfile de líderes de movimentos que
supostamente buscam alternativas sociais e econô~
micas às políticas arquitetadas em Oavos. A mais
~ foí a disparidade de reivindicações de um
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Alternativa "c"- Nada foi alterado.

encontro convocado para discutiras agravos ao meio
ambiente da Amazônia.(... ) (0 Globo, 8102/2009)

561. {FGV- Oficial de Cartório- RJ/2009) No primeiro parágrafo o do texto, o adjetivo Ncristalinau se
refere a:
(A) evidência.
(8) alternativa.
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Alternativa "d"- Mesma ideia.
Alternativa "e"- Nada foi alterado.
563. {FGV - Oficial de Cartório - RJ/2009) "Em
Belém pouco se ouviu além de s!ogans desbotados";
uma outra maneira de expressar-se adequada e corretamente esse mesmo conteúdo é:
(A) em Belém só se ouviu slogans desbotados.

(C) política.

(8) só se ouviu, em Belém, desbotados slogans.

(0) reivindicação.

(C}

(E) Amazônia.

Alternativa "a": correta- algumas evidências
saltaram do palco armado em Belém ... A mais cristalina (evidência) foi a disparidade de reivindicações de um encontro.

em Belém ouviu-se tão somente slogans desbotados.

(D} pouca coisa se ouviu em Belém, além de slogans
desbotados.
(E} ouviram-se, em Belém, poucos slogans desbota-

dos e nada além disso.

Alternativa "b"- Buscam alternativas.
Alternativa "d": correta - Síntese: pouco se
ouviu: foi ouvido algo além de slogans desbotados.

Alternativa "c"- Alternativas políticas.
Alternativa"d"- Disparidade de reivindicações.
Alternativa "e"- Ao meio ambiente da Amazônia.

Alternativa "a"- Não só se ouviu.
Alternativa "b"- Não só se ouvi\'.
Alternativa "c"- Não tão somente.

562. {FGV - Oficial de Cartório - RJ/2009)

0
..

cada movimento representado no encontro procurou puxar para sua agenda o mote das discussões".
Assinale a alternativa que apresente a forma de
reescrever-se a frase acima que altera o seu sentido
original.

(A) No encontro, cada movimento representado
procurou puxar para sua agenda o mote das
discussões.
(8) Cada movimento representado procurou puxar

para sua agenda o mote das discussões no
encontro.
(C) Cada movimento representado no encontro

procurou puxar o mote das discussões para sua
agenda.
(D) Cada movimento no encontro representado

procurou puxar o mote das discussões para
sua agenda.
(E} No encontro, cada movimento representado
procurou puxar o mote das discussões para
sua agenda.

Alternativa "e"- Ouvi-se algo além disso.
564. {FGV -Oficial de Cartório - RJ/2009) Millôr
Fernandes, falando de "meio ambiente" produz a
seguinte frase: "Tantos anos o pais se descuidou do
meio ambiente que, agora, se quiser salvar alguma
coisa, vai ter que tratar do ambiente inteiro."
O humor, nesse caso, se apoia em um jogo de
palavras, construído, por seu lado, pela seguinte
estratégia:
{A) a utilização de palavras de variação popular.
(8) o emprego de palavras de significação vaga,

como coisa.
(C) a troca de classe gramatical da palavra meio.

(DJ a inversão de termos na última oração.
(E) a metonímia de país por brasileiros.

Alternativa "c": correta - Meio: metade
inteiro.

X

Alternativa "a"- Não há variação popular.
Alternativa "b": correta- Não procurou puxar
a agenda, mas sim as discussões.
Alternativa "a" - Mesma ideia. Para facilitar,
atente-se aos verbos e sujeitos.

Alternativa "b" - Não possuem significação
vaga.
Alternativa "d"- Não há inversão.
Alternativa "e"- Não há humor.
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2.7.FUNRIO
565. (FVNRIO -

(C) Nessa fábrica, bem provavelmente conheceremos equipamentos modernos.
Analista do Seguro Social -

INSS/2013) Conhecido comercial da tevê fala de
uma ''cerveja que desce redondo". O sentido atribuído à palavra "redondo" refere- se

(O) Os operários dedicados dessa fábrica moram em
bairros próximos e bem localizados.
(E) Os produtos dessa fábrica demandam vigilância
forte na sua fase de armazenamento.

(A) à mesa do bar que aparece no cenário dos
comerciais de cerveja.
(B) à própria cerveja que pode ser assim considerada em sentido denotativo.

(C) ao <Jto de descer facilmente, que, nesse caso, significa escorrer pela garganta.
(0) ao líquido da bebida, que toma o formato arredondado da garrafa que o contém.
(E) ao pronome relativo empregado na frase, para
substituir o termo cerveja.

Alternativa correta: letra "c"

Sintaxe: análise sintática.
Co.mo a cerveja desce? De que modo? Desce
redondo: advérbio de modo e por isso invariável
{nao admite feminino nem plural). O sentido € descer
bem, descer saborosamente.

Alternativa "a" -A mesa do bar nem foi mencionada na frase.

Alternativa correta: letra "b" - Pode haver
dúvidas e para saná-las, é necessário ler todas as
alternativas para entender bem a questâo. O grande
problema foi o verbo inaugurar, porque automaticamente se pensa em algo novo.
Inaugurar uma fábrica nova: troque o adjetivo

nova por outro que resolve o problema= inaugurar
uma fábrica velha. O sentido é Com pouco tempo de
existência (folhagem nova) [ Antôn.: velho].
Inaugurar uma nova fábrica "' inaugurar uma
velha fábrica. Sentido de nova é que passa a existir a
partir de agora (novos tempos); RENOVADO.
Houve polêmica nesta questão por alegarem
que a classe gramatical não foi alterada, mas não foi
anulada. Nas demais alternativas, o adjetivo anteposto ao substantivo indica apenas ênfase e o sentido não é alterado.

Alternativa "a" - perto de uma praça antiga e
perto de uma praça antiga.

Alternativa "b"- Se fosse a cerveja, seria adje~
tivo (predicativo) e admitiria variação. Exemplo: A
cerveja é redonda "' verbo de ligação + predicativo
do sujeito. Não é a afirmação contida no período do
enunciado.

Alternativa "c"- conheceremos equipamentos
modernos e conheceremos modernos equipamentos.

Alternativa "d"- Nâo se refere ao líquido, tanto
que nem foi citado esse vocábulo.

Alternativa "e"- demandam vigilância forte e
demandam forte vigi!ãncia.

Alternativa "e" - O pronome relativo que
retoma o substantivo cerveja. Na ordem direta: a cerveja desce redondo. O termo possui função de sujeito
e redondo está ligado ao verbo, não ao sujeito, como
mencionado no exemplo da alternativa b.
566. (FUNRIO - Analista do Seguro Social INSS/2013) Conforme a posição que as palavras
ocupem na frase, sua significação e seu papel gramatical podem mudar. É isso que pode ocorrer com
um dos adjetivos grifados nas alternativas abaixo:
ele mudará de significado e classe se for antecipado ao substantivo com o qual se relaciona. Assinale-o.

(A) A fábrica fica perto de uma praça antiga, hoje
bem pouco arborizada.
(8) Amanhã cedo sairemos em comitiva para inau·
gurar uma fábrica~-

Alternativa "d" - Os operários dedicados e os
dedicados operários.

567. (FUNRIO -

Analista do Seguro Social -

INSS/2013) Num Concurso de redação, um candidato deveria escrever sobre Noel Rosa e Chico Suarque de Holanda. Refletindo sobre a passagem do
texto abaixo transcrita, identifique a alternativa que
torna coerentes os ajustes redacionais entâo propostos, de modo a evitar que sejam repetidos os nomes
dos dois artistas brasileiros.

Chico Buarque de Holanda e Noel Rosa sempre
estiveram em destaque na MPB, embora Chico Suarque de Holanda tenha uma obra, sob certa perspectiva, mais polêmica do que a de Noel Rosa.
{A) Chico Buarque de Holanda e Noel Rosa sempre ocuparam um lugar de destaque na MPB,
embora cada um tenha uma obra, sob certa
perspectiva, mais polêmica do que a dos
demais.

{8) Chico Buarque de Holanda e Noel Rosa sem~

pre ocuparam um lugar de destaque na MPB,
embora este tenha uma obra, sob certa perspectiva, mais polêmica do que aquele_
(C) Chico Buarque de Holanda e Noel Rosa sempre ocuparam um lugar de destaque na MPB,
embora o primeiro tenha uma obra, sob certa

perspectiva, mais polêmica do que o segundo.

•·

•

(0) Chico Buarque de Holanda e Noel Rosa sempre ocuparam um lugar de destaque na MPB,

embora tenham uma obra, sob certa perspectiva, mais polêmicJ do que reconhecida.
(E) Chico Buarque de Holanda e Noel Rosa sempre ocuparam um lugar de destaque na MPB,

embora um tenha uma obra, sob certa perspectiva, mais polêmlca do que o outro.

{E) Seu desjejum constava sempre de uma média
com pão e manteiga e nada mais.

Alternativa correta: letra "e"

Semântica: significado das palavras.
Toma a média nos botequins e seu desjejum constava sempre de uma média com pão e manteiga,
O vocábulo média, nos dois trechos, foi usado

como expressao popular e significa café com
leite.
Alternativa "a"- Valor intermediário entre valores extremos; valor obtido como o equidistante em
relação aos extremos de duas grandezas.
Alternativa "b"- Tentar agradar (alguém) sendo
prestativo, amável, bajulador etc.

Alternativa correta: letra "c"

Coesão textual e pronome demonstrativo:
mada de elementos.

{D) O professor calculou rapidamente a média dos
seus melhores alunos.

reto~

Foram citados Chico Buarque e Noel Rosa, respectivamente. Ao utilizar o numeral primeiro, fica
clara a retomada de Chico Buarque; o segundo refere~se a Noel Rosa. Substituindo: Chico Buarque de.
Holanda tem uma obra, sob certa perspectiva, mais
polêmica que a obra de Noel Rosa. O sentido deve
ficar coeso e claro.
Alternativa "a"- Cada um deixa sentido vago,
incoerente.
Alternativa "b" - O pronome demonstrativo
este retoma o elemento mais próximo, ou seja, Noel
Rosa. O correto seria usar aquele (Chico) e depois este
{Noel). Há dicas no final do capítulo.
Alternativa "d"- Está sem sentido, incoerente.
Alternativa "e" - Não se sabe quem é um e
outro.

568. (FUNRIO - Analista do Seguro Social INSS/2013) "Chamar chávena à miserável xícara
onde se toma a média nos botequins, com aquele
cheiro de desinfetante que vem bafejar o café com
leite do pobre, deve valorizar a coisa." (Dinah Silveira
de Queiroz)

Assinale o item em que a palavra "média" tem o
mesmo sentido apresentado no trecho acima:
(A) A média da inflaçao anual ultrapassou os patamares esperados pelo Governo.
(8) Pela experiência que tenho da vida, dificilmente
alguém faz média comigo!
(C) O grupo não conseguiu atingir a médla para ser
classificado no certame.

Alternativa "c"- Valor intermediário entre valo~
res extremos; valor obtido como o equidistante em
relação aos extremos de duas grandezas.
Alternativa "d" - Número de pontos necessários para aluno ou candidato ser aprovado em escola.
concurso etc.

Texto 1:
Colisão entre caminhão e carro deixa 4 mortos
em Pernambuco
Uma colisão, na qual um caminhão foi de
encontro a um carro, deixou 4 pessoas mortas e 2
feridas na noite desta terça-feira na cidade de Salgueiro, a 530km do Recife, no sertão de Pernam~
buco. Entre as vítimas fatais, estavam engenheiros
responsáveis pela construção da Ferrovia Transnor~
destino.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o caminhão com placa do Rio Grande do Norte,
o qual a Polícia recolheu ao depósito, colidiu com
o carro, um veículo Gol, com placa do Ceará. Dos 4
ocupantes do Gol, 3 morreram. Entre eles estavam
engenheiros responsáveis pela construção da Ferro~
via Transnordestina. O motorista do caminhão também morreu no local do acidente. Ao Hospital Regional de Salgueiro as vítimas do referido acidente foram
levadas. (Ana Uma Freitas- Texto adaptado <http:/1
noticias.terra.com.br/transito/ínterna'..> acesso em 26
ogo.2009.

569. {Funrio - Policial Rodoviário Federal/2009)
Do texto I, considere apenas o trecho:"... o caminhão
com placa do Rio Grande do Norte, o qual a Polícia
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recolheu ao depósito, colidiu com o carro". Em relação ao termo "o qual", é correto afirmar que

siva, para comunicar alguma coisa áspera, desagradável ou chocante.

(A) promove a coerência textual apontando o termo
que o precede, sendo portanto catafórico.

Alternativa "b"- Consiste em dispor as ideias
por meio de palavras, sinônimas ou não, em ordem
crescente ou decrescente. Quando a progressão é
ascendente, temos o clímax; quando é descendente,
o anticlímax.
\

(8) é tido como sujeito da frase, uma vez que substi-

tui tal termo.
{C) pode ser substituído por "cuja" sem comprometer a coesão textual.
(D)

é pronome relativo e pertence à segunda oração
do período destacado.

(E) é pronome relativo, portanto, não poderia refe-

rir-se a um substantivo.

Alternativa "d": correta - O qual é pronome
relativo e retoma o caminhão com placa do Rio
Grande do Norte. Ordem direta: a polícia recolheu o
caminhão ao depósito. Possui função sintática de
objeto direto.
Alternativa "a"- Termo catafórico cita. Aconteceu isto: o caminhão foi recolhido. Usam-se os pronomes demonstrativos nesse caso. Anáfora retoma
{isso).
Alternativa "b"- O sujeito é a Policia.
Alternativa "c"- Nunca os pronomes relativos

o (a) qual, que, quem e onde poderão ser substituídos
por cujo (a), pois retomam termos distintos. Este se
refere ao termo posposto e aqueles, aos termos antepostos.
Alternativa "e" - O pronome relativo pode se
referir a substantivo.
570. (Funrio - Policial Rodoviário Federal/2009}
Observe o trecho de "O Cortiço", de Aluísio de Azevedo: DEram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, {. .. ]. Um acordar alegre e farto de quem dormiu
de uma assentada sete horas de chumbo. Seu autor
H

utiliza o seguinte recurso estilfstico:
(A)

eufemismo.

(B) gradação.

(C) comparação.

(DI antítese.
(E) personificação.

I

Alternativa "e": correta- Cortiço: agrupamento
de casas pequenas e pobres. O cortiço acordava indica
personificação: consiste em atribuir ações ou qualidades de seres animados a seres inanimados, ou
características humanas a seres não humanos.
Alternativa "a" - Consiste em empregar uma
expressão mais suave, mais nobre ou menos agres-

Alternativa "c"- Não há comparação.
Alternativa "d"- Consiste na utilização de dois
termos que contrastam entre si. Ocorre quando há
uma aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos. O contraste que se estabelece serve,
essencialmente, para dar uma ênfase aos conceitos
envolvidos que não se conseguiria com a exposição
isolada dos mesmos.

Texto:

Violência no trânsito
Se quase sempre é difícil fazer uma autoavaliação, é impossível adivinhar o estado de espírito do
motorista ao lado. Assim, uma atitude preventiva
- e, por que não, defensiva - é a melhor maneira de
não se envolver em situações de violência. O psiquiatra forense Everardo Furtado de Oliveira afirma que é
possível prevenir uma briga, evitando, por exemplo,
contato de olhos com o condutor agressivo, não fazer
ou revidar gestos obscenos, não ficar na cola de ninguém e não bloquear a mão esquerda, por exemplo.
Medalhista olímpico em 1992, o judoca Rogério Sampaio não pensa muito diferente: "Respire fundo, tenha
consciéncia de que não vale o pena brigar e, principalmente, pense em sua família~
Com o objetivo de entender o comportamento do
motorista e do pedestre capixaba e desenvolver ações
para melhorar o tráfego, o Detran do Espírito Santo
entrevistou quase 400 motoristas. A pesquisa, coordenada pelo antropólogo Roberto DaMatta, mostrou
que desprezo às regras, agressividade e despreparo
são características dos motoristas entrevistados. "O
que o condutor pensa quando está dentro do carro é
que a ele é dado o direito de ser imprudente de vez em
quando. Para os nossos erros, procuramos muitas desculpas. Aquele que cumpre a lei é visto como alguém
em uma posição inferior, um fraco; diz Luciene Becacici, diretora-geral do órgão.
Em Brasília (DF), a tese de doutorado sobre o
trânsito da cidade defendida pela psicóloga Cláudia Aline Soares Monteiro envolveu uma pesquisa
com 923 motoristas. "Dos entrevistados, 84% afirmaram sentir raiva enquanto dirigem. Pessoas que
tinham mais tempo de habilitação e dirigiam com
maior frequéncia cometiam mais erros e eram mais
agressivas; diz Cláudia. Segundo o trabalho, quanto
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maior o n{vel de escolaridade da mulher, mais ela
se irrita no tráfego. A situação é inversa para o sexo
masculino. Além disso, os que mais cometem infrações são jovens com idade entre 78 e 27 anos, solteiros e sem filhos. A situação que mais deixa os homens
nervosos é ter avanço impedido do veículo. Já as
mulheres se irritam com direção agressiva por parte
de outros motoristas.
[. .. ]
O trânsito é um ambiente de fnteraçáo social
como qualquer outro. ljO carro é um ambiente particu·
lar, mas é preciso seguir regras, treinar o autocontro/e
e planejar os deslocamentos. Éum local em que é preciso agir com civilidade e consciência~ diz a hoje doutora em trónsito Cláudia Monteiro.

Ao contrário do que pode parecer à primeira vista,
o carro não é o escudo protetor que se supõe. Exercitar a paciência e o autocontrole não faz parte do
currículo das autoescolas, mas sáo práticas cada vez
mais necessárias à sobrevivência no trânsito. (Internet: http://quatrorodas.abri/.uo/.com.br!reportagens!
conteudo_288447.shtml. Acesso em 29/8/2009, com
adaptações.
571. (Funrio - Policiai Rodoviário Federal/2009)
Assinale a alternativa em que a reescritura do trecho moas entrevistados, 84% afirmaram sentir raiva

enquanto dirigem. Pessoas que tfnham mais tempo de
habilitação e dirigiam com maior frequt!ncia cometiam
mais erros e eram mais agressivas', diz Cláudia" mantém a correção gramatical e não compromete o sentido originaL
(A) A maioria dos entrevistados afirmou que sente
raiva enquanto dirige. Pessoas mais experientes
na condução de veículos auto motivos cometem
mais erros e são mais agressivas.
(B) 84% dos entrevistados afirmou que sentem raiva
enquanto dirigem. Pessoas, que tinham mais
tempo de habilitação e dirigiam com maior frequência, cometiam mais erros e eram mais agressivas.
(C) Dos entrevistados, 84% afirmou que sentem
raiva enquanto dirigem. Pessoas que tinham
mais tempo de habilitação e dirigiam com mais
frequência cometiam mais erros e eram mais
agressivas.
{O) Dos entrevistados, 84% afirmou que sente raiva
enquanto dirige. Pessoas com mais tempo de
habilitação e que dirigiam com mais frequência,
cometiam mais erros e eram mais agressivas.
(E) A maior parte dos entrevistados afirmou que
sente raiva enquanto dirigem. Pessoas que dirigiam com mais tempo de habilitação frequentemente cometiam mais erros.

Alternativa "a": correta- Dividindo as informações para facilitar:
Dos entrevistados, 84% afirmaram sentir raiva
enquanto dirigem: A maioria dos entr'evistados
afirmou que sente raiva enquanto dirige.
Pessoas que tinham mais tempo de habilitação
e dirigiam com maior frequência cometiam mais
erros e eram mais agressivas: Pessoas mais experientes na conduç§o de veiculas automotivos
cometem mais erros e são mais agressivas.

Alternativa "b"- 84% dos entrevistados afirmaram que sentem raiva enquanto dirigem. Pessoas
que tinham mais tempo de habilitação e dirigiam com
maiçgr frequência cometiam mais erros e eram mais
agressivas: é necessário retirar as vírgulas por se tratar
de oração subordinada adjetiva restritiva {a informação não pode ser retirada por restringir o substantivo

pessoas).
Alternativa "c" - Dos entrevistados, 84% afirmaram que sentem raiva enquanto dirigem.
Alternativa "d" - Dos entrevistados, 84% afirmaram. Pessoas com mais tempo de habilitação e
que dirigiam com mais frequência cometiam mais
erros e eram mais agressivas: retirar a vírgula porque
não se separa o sujeito do predicado.

Alternativa "e"- A maior parte dos entrevistados afirmou que sente raiva enquanto dirige.
572. (Funrio- Policial Rodoviário Federal/2009) O
hino do América F.C., composto por lamartine Babo,
diz: "Hei de torcer, torcer, torcer... Hei de torcer até mor-

rer, morrer, morrer. . Pois a torcido americana é toda
assim, a começar por mim." O recurso linguístico que
enfatizao compromisso entoado pelo hino é
(A) o uso das reticências.
{B) a repetição da estrutura sintática.
{C) o emprego do verbo auxiliar "haver".
(D) a presença da palavra "torcida".
(E) a autorreferência do pronome "mim".

Alternativa "c": correta -Importante relembrar
a conjugação do verbo haver no presente do indica~
tivo: hei, hás, há, havemos, haveis, hão. Agora sim,
pode-se chegar à resposta: Hei de torcer I Hei de torcer. Note que equivale a torcerei, torcerei. Enfatiza
o compromisso entoado pelo hino.
Alternativa "a"- Reticências servem para:

indicar continuidade de uma ação ou fato.
indicar suspensão ou interrupção do pensamento.

representar, na escrita, hesitações comuns na língua falada.
realçar uma palavra ou expressão.

Alternativa "e": correta- Em síntese, o texto é
incoerente, sem sentido.
Alternativa "a"- O u'so não é inadequado.

realizar citações incompletas.
deixar o sentido da frase em aberto, permitindo
uma interpretação pessoa/ do leitor.
\ Saiba que as reticências e o ponto de exclamação, sinais gráficos subjetivos de grande poder de
sugestão e ricos em matizes melódicos, são ótimos
auxiliares da linguagem afetiva e poética. Seu uso,
porém, é antes arbitrário, pois depende do estado
emotivo do escritor. (Fonte: http://www.soportugues.com.br)

Alternativa "b" - Não há ausência de ponto e

vírgula.
Alternativa "c" - Não há uso excessivo de elementos de ligação (poderiam ser conjunções).
Alternativa "d"- Os parênteses intercalam o
aposto explicativo.
._. Dica de texto dissertativo - A dissertação é um tipo de texto opinativo aonde o escritor

Alternativa "b" - A estrutura sintática é alterada. Ocorre repetição apenas do verbo.

defende um ponto de vista com o uso de argumentos. A redação em concursos avalia cinco competências:

Alternativa "d"- O sujeito, a torcida, não enfatizao compromisso entoado pelo hino.

1)

Alternativa "e" - O pronome pessoal oblíquo
mim não enfatizao compromisso entoado pelo hino.

Texto
Enquanto o acima exposto é mantido, o sistema
ainda consegue grande flexibilidade, graças aos fatos
de que qualquer relatório pode ser emitido em impressora ou vídeo, pode ser integrado a um potente sistema de mo/a-direta (Vide ma/o-direta do fabricante)
para emissão de cartas de cobranças e outros avisos,
não possui estrutura de arquivos fixa, permitindo a
utilização e criação de diversas combinações de arquivos, permite facilidade para a seleção da consulta ou
relatório desejado.

573. (Funrio
Policial Rodoviário Federal/2009) A maneira como certos textos são escri-

tos pode dificultar o entendimento do que se
quer dizer. Ê o que ocorre com o texto acima, cujo
problema principal está identificado na seguinte
afirmação.
(A) há uso inadequado da palavra flexibilidade, que
pode ser interpretada de duas formas, subvertendo a ordem do texto.

Domínio da língua culta

2) Compreensão da proposta de Redação e aplicação de conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema.
3) Selecionar, relacionar, organizar e interpretar
informações em defesa de um ponto de vfsta.
4) Demonstração de conhecimento dos mecanismos linguisticos necessários para construir a
argllmentação.
5)

Elaborar proposta de ação para enfrentar o problema respeitando os direitos humanos.

Para elaborar uma boa dissertação, o estudante
pode seguir algumas dicas.
Transforme a proposta em pergunta, como por
exemplo: "As novelas brasileiras podem ser consideradas educativas?n. Com base isso, tente pensar em
três argumentos que responderiam essa pergunta.
Desenvolva cada argumento seguindo a seguinte
estrutura.
Introdução
Argumento 1
Argumento2
Argumento3
Conclusão

(8) há ausência de ponto e vírgula, o que indica, formalmente, a separação da ideia central do texto.

Na conclusão, posicione-se a respeito e sugira
uma solução parà o tema proposto.

(C) há a presença excessiva de elementos de ligação
entre as partes do texto.

A introdução apesar de não ser essencial é
extremamente recomendada. Nela você deve apre~
sentar o tema em poucas frases, em torno de 3 ou 4
linhas.

(D) há a presença de parênteses desagregando
informações e desviando a atenção para a ideia
predominante do texto.
(E) há falta de unidade e de progressão textual, o
que prejudica a compreensão da mensagem.

O título não é obrigatório, mas caso seja necessário, uma boa dica é não utilizar verbo no título.
Fonte: http://aprovadonovestfbular.com/

poder, que preservava a majestade e a capacidade do
rei de governar.

2.8.MPE

Texto para as questões.

•·

•

O texto constitucional de 1824 estabeleceu os fundamentos da organização do Estado monárquico e da
nação durante o Império, mas, ao mesmo tempo, foi
alvo de variadas interpretações. Resultado das inten-

sas lutas políticas que envolveram o movimento de
Independência dois anos antes, o documento provo-

cou inúmeras reações ~ na imprensa e entre os políticos~ pelos principias ali adotados e por ter sido outorgado por O. Pedro/, o que lhe valeu a denominaçOo de

carta Constitucional, e não Constituição.
A Carta foi redigida por um pequeno grupo de
pessoas escolhidas a dedo por D. Pedro 1: políticos

de algumas das principais famílias de proprietáríos e negociantes, que desde a época de O. João VI
ocupavam lugares importantes na administração
pública e que tinham atuado na Assembfeia Constituinte. Na visão de membros de agremiaçóes repu-

blicanas formadas no Brasil a partir de 1870, a Carta
de 1824 era expressao do absolutismo de O. Pedro,
manifestação cabal de que a Independência não trouxera mudanças substanciais nas relações de poder
coloniais. Era um sinal do passado, da permanência
da dinastia dos Bragança, das próticos despóticas herdadas da colonização portuguesa.
Por outro lado, eminentes figuras públicas interpretavam a Carta como equivalente a Constituiçóes
monórquicas da época, ou até mesmo mais perfeita
do que outras. Segundo esta visão, o poder moderador não só era adequado aos princípios dos governos representativos, como também possibilitava um
equilíbrio entre o Executivo e o Parlamento, permitindo que o arbítrio da Coroa garantisse a centralização políticoadministratfva e a alternância de grupos
no poder.
Foi o pensador Benjamin Constant um dos que
mais discutiram a teoria de um "quarto poder" a ser
exercido pelo rei, que se colocaria acima de arranjos
político-partidórios, definindo-se como esfera "neutra: Constant afirmava ainda que o Parlamento
não podia concentrar em suas mãos a soberania e
o poder decisórios, sob pena de substituir~se o despotismo de um pelo de muitos. Ao mesmo tempo, criticava o absolutiSmo monórquico, defendendo conquistas da Revofuçao, como a garantia de direitos,
especialmente as liberdades individuais. Buscando
um meio-termo, defendia repartir a soberania do
Estado entre quatro poderes: o Legislativo, composto
por uma câmara efeito e outra vitalícia; o Judiciário,
composto por magistrados e juízes vitaffcios; o Executivo, representado pelo governante, mos exercido por
ministros responsáveis perante o nação, e um quarto

A finalidade do quarto poder seria manter o funcionamento dos demais, impedindo choques de atribuições, bem como o comprometimento da atuação do governo e do Estado em razão de conflitos de
autoridade. Seria uma espécie de guardião dos interesses nacionais e dos cidadiios, agindo em todas
as ocasiões em que ministros, parlamentares e juizes ultrapassassem seus respectivos campos de ação.
Colocando o governante na condição de representante perpétuo do povo, Constant julgava-o capaz de
atuar como poder "conservador: pois deveria garantir o curso da administração e das políticas públicas,
e como "moderador; jó que seria um freio a controlar
os limites dos outros poderes. Mas havia uma condição essencial: Constant alertava para a diferença e a
separação que deveriam existir entre o poder ~neu
tro" ou "real" e o poder executivo ou ministerial. Ainda
que os ministros fossem nomeados pelo rei, não deveria haver sobreposição ou ingerência de uma esfera
de poder na outra. Somente assim o rei poderia agfr
como força reguladora e preservadora do equilíbrio
político sem ser agente de violência.
Entretanto, como o Imperador também era o
chefe do Poder Executivo, ainda que este fosse exercido pelos ministros, o documento nâo explicitava
com todas as letras um dos pontos-chove da teoria
de Constant, o da separação entre poder real e poder
ministerial, e criava propositalmente ambiguidades
sobre a esfera de atuação efetiva do monarca.
Logo surgiram divergentes interpretações em
torno da Carta. Elas podem ser entendidas como
manifestações de projetos distintos do Império, de
possibilidades históricas abertas com a Independência, em curso na primeira metade do século XIX. Foram
marcadas por conflitos nos quais ora o Estado se
sobrepunha à nação, o que foi feito com a outorga da
Carta de 1824, ora a nação enfrentava o Estado, como
no momento da Abdicaçáo, quando dentro e fora do
Parlamento a sociedade cobrou de O. Pedro as liberdades prometidas com a Independência.
A partir de meados do século XIX, esse embate
assumiu outros contornos, alimentado pela polêmica
entre o princfpio de que "o rei reina e não governa~
defendido por liberais, como Teófilo Ottoni, e o pressuposto de que o rei não só reina, mas governa e administra, defendido por conservadores, como o Visconde
de Uruguai. Esta discussão manteve-se acesa até o
final do Império e foi argumento poderoso usado
pelos republicanos contra o regime monárquico.

Adaptado de: OLIVEIRA, C H. de S. Confronto de
poderes. Disponível em: <http://www.revistadehistoria.eom.br/secao/artigos-revista/confronto-de-poderes>. Acesso em: 08 de julho de 2014.

574. (MPE-MS - Promotor de Justiça - MS/2014)
Considere o enunciado abaixo e as três propostas
para completá-lo. O último período do texto encerra

1.

um reforço ao que se diz no início do segundo
parágrafo (em negrito).

2.

uma síntese do que se diz no quinto parágrafo.

3.

um acréscimo ao que se diz no penúltimo período do texto.

(C) Apenas 111.
(0} Apenas I e li.
(E)

Alternativa correta: letra "d"
I.

Quais estào corretas?
(A) Apenas 1.
(B) Apenas 2.

(D) Apenas 1 e 3.
(E) 1,2 e 3.

•

Alternativa correta: letra "c"
1.

Errado. Não reforça ideia sobre a Carta, refere-se
ao que foi mencionado no período anterior: o rei
não só reina, mas governa e administra. Eliminadas A, O e E.

2.

Errado, pois não faz referência a ministros. Eliminada 8.

3.

Certo. Perceba que a banca adaptou o texto para
tentar confundir o candidato. O pronome esta,
em "esta discussão", deveria ser substituído por
essa, já que acrescenta uma ide ia em relação
ao que foi mencionado no período anterior. Em
casos assim, é fundamental voltar ao contexto e
não se aPegar apenas às regras gramaticais.

575. (MPE-MS - Promotor de Justiça- MS/2014)
Considere as seguintes afirmações sobre segmentos
do texto.

- O segmento ao mesmo tempo (primeiro parágrafo) poderia aparecer entre vírgulas imediatamente depois de foi {primeiro parágrafo), sem
acarretar erro gramatical ou alteração de significado.

111

111. Errado, pois o sentido passa de restrição ao sentido geral (todas as famílias): políticos de algumas das principais famílii!S de proprietários e
negociantes "" restringe; políticos das principais
famílias de proprietários e negociantes""" generaliza: todas as famílias. Eliminada E.
576. {MPE-MS- Promotor de Justiça - MS/2014)
Considere o enunciado abaixo e as quatro propostas
para completá-lo. A palavra ainda (quarto parágrafo)
poderia ocorrer imediatamente

-antes de afirmava.
2

-A supressão do segmento de algumas (segundo
parágrafo) não acarretaria erro gramatical ou
alteração do significado.
Quais estão corretas?

(B) Apenas IL

-depois de que.

3

-antes de não.

4

-depois de concentrar.

Quais propostas NÃO causariam mudança no
significado da frase em questão?
(A) Apenas 1.
(B) Apenas 2.
(C) Apenas 1 e 3.
(D) Apenas 2 e4.
(E) Apenas 3 e 4.

-O segmento a dedo (segundo parágrafo) poderia aparecer imediatamente após O. Pedro f
(segundo parágrafo), sem acarretar erro gramatical ou alteração de significado.

(A) Apenas I.

'i

Certo. Manteria a intercalação (locução adverbial de tempo): O texto constitucional de 1824
estabeleceu os fundamentos da organização do
Estado monárquico e da nação durante o Império, mas foi, ao mesmo tempo, alvo de variadas
interpretações. Eliminadas B e C.

11. Certo. Não acarreta erro gramatical e não
altera o sentido (locução adverbial de modo):
A Carta foi redigida por um pequeno grupo de
pessoas escolhidas por D. Pedro I a dedo. Eliminada A.

(C) Apenas 3.

H

I. !I e !!1.

Alternativa correta: letra "a"

O Nota da autora: Questão de coerência e
semântica.
1.

Certo. Afirmava ainda, ou ainda afirmava ""
mesmo sentido.
Observação: note que "ainda" possui ideia de
adição "" afirmava algo mais algo. Aqui está a
dica da questão.
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2. Errado: afirmava ainda (também) e diferente de
afirmava que ainda o Parlamento ..

3. Errado: o Parlamento ainda não podia concentrar"" sentido alteradíssimo.

"Meu conhecimento equiparo- se à minha idade;
seria, pois, um desperdício deixar de compartilhá-lo por
estar aposentado."
1)

Se equipara I equipara-se = se o verbo não
estiver no início da frase, nem conjugado nos
tempos Futuro do Presente ou Futuro do Pretérito, é possível usar tanto a próclise como a
ênclise.

2)

Logo I pois {depois do verbo)= ambas são conjunções conclusivas: ligam a oração anterior
a uma oração que expressa ideia de conclusão
ou consequência. São elas: fogo, pois (depois do
verbo), portanto, por conseguinte, por isso, assim.

4. Errado: não podia concentrar ainda em suas
mão= sentido alterado.

Atenção! Com relação aos aspectos linguísticos
do texto abaixo, analise a questão.
Abrir um estabelecimento é um caminho duro:
começa com a dificuldade de achar um espaço para o
seu bar ou boate. Depois, você procura um engenheiro
[. .. ]

579. {MPE- SC- Promotor de Justiça - SC/2013)

Depois de alguns meses - quem sabe, anos - de
obras, seu lugar está pronto, tinindo.
É aí que começa a Via Crúcis: vão-se os noventa
dias, depois 720, depois 150, e nada ... (Revisto Superinteressante, março/2013, Edição 316, p. 24)

Na estrutura "tem de 30 a 90 dias" as duas preposições não foram requisitadas pelo verbo, uma vez que
ele não as exige, e foram usadas tão somente para
estipular a relação de tempo.
( ) Certo ( ) Errado

577. (MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2013)
Diz-se que um texto tem coesão quando seus
vários enunciados estão organicamente articulados
entre si, quando há concatenação entre eles. Assim
"Depois" (início do segundo período), "Depois" (início do terceiro período) e ~depois" (final do texto) são
exemplos de elementos articuladores no texto.
( ) Certo { ) Errado

Certo - A palavra "depois" funciona como elemento articulador do texto, remetendo o leitor à
organização temporal das ideias.
578. (MPE- SC- Promotor de Justiça- SC/2013)
Em "Meu conhecimento se equipara à minha idade,
logo, seria um desperdício deixar de compartilhá-lo
por estar aposentado" não haveria prejuízo para a
coerência textual e a correção gramatical se o período fosse assim reeScrito: Meu conhecimento equipara - se à minha idade; seria, pois, um desperdício deixar de compartilhá-lo por estar aposentado.
(Extraído da Revista Visão Jurídica, número 82, p.lO).
( ) Certo ( ) Errado

Certo - Sim, neste caso as preposições "de"
e "a"indicam relnção de tempo, ou seja, um lapso
temporal incerto entre 30 e 90 dias. Se essa ideia de
tempo fosse certa, definida, poderia ser usada a preposição "durante".

Com relação aos aspectos linguísticos
do Texto, analise a questão.
O conselheiro Gilberto Valente Martins, do Conselho NaCional de Justiça (CNJ), disse que os debates travados no Seminário Nacíonaf: Inovações e Desafios da
Nova Lei sobre Crimes de Lavagem de Dinheiro devem
levar o CNJ e o Conselho Nacional ... ~ EUZÉB/0, Gilson Luiz; FREIRE, Tatiane. Disponível em: http://www.
cni.ius.br/noticias/cni/23903-debates-servirao-para·
-reffexao-diz-conse/heiro. Acessado em: 15/03/2013.
Fragmento adaptado.

580. (MPE- SC- Pro"'fnotor de Justiça- SC/2013) O
sintagma "os debates travados no Seminário Nacional: Inovações e Desafios da Nova Lei sobre Crimes
de Lavagem de Dinheiro" deveria ter sido iniciado
pela expressão que foram, pois da forma como está
redigido gera ambiguidade.

Certo - Não há prejuízos gramaticais nem de
coerência ao se fazer as duas alterações propostas.
Vamos analisá-las:

{ ) Certo ( ) Errado

"Meu conhecimento se equipara à minha idade,
logo, seria um desperdfcio deixar de compartilhó-lo por
estar aposentado."

Errado- o período está redigido de forma correta e clara, não gerando ambiguidade. A construção
gramatical sugere uma situação condicional, hipo-
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tética (devem levar, não se sabe se isto ocorrerá de
fato!).
"Os debates travados [. .. ] devem levar o CNJ e o
Conselho Nacional... "
Perceba que, se houver a inserção desnecessária
do "quê", no início do trecho, será necessário alterar
também;:> seu final. Ficaria assim:
.. a'isse que foram os debates travados [.. ] que
devem levar o CNJ e o Conselho Nacional... "

Atenção! A questão baseia-se no trecho abaixo.
Nada paralisou mais a inteligência do que a
busca por bodes expiatórios~ escreveu o historiador
Theodore Zeldrn. A tentativa de jogar a culpo por uma
situação indesejada - de desastres naturais a guer·
ras, de crises econômicas a epidemias- nas costas de
um úníco indivíduo ou grupo quase sempre inocente
é uma prática tão disseminada _ _ alguns estudiosos a constderam essencial para entender a vida em
sociedade.
No livro Bode Expiatório -Uma História da Prática
de Culpar Outras Pessoas, Charlie Campbe/1 defende a
tese de que cada ser humano tende a se considerar
melhor do que realmente é, e por isso tem dificuldade
de admitir os próprios erros. Junte-se a isso a necessidade intrinsecamente humana de tentar encontrar
um sentido, uma ordem no caos do mundo, e __ o;
elementos exatos para aceitarmos a primeira e a mais
simples explicação que aparecer para os males a nos
afligir. Desde muito cedo, provavelmente com o surgimento das primeiras crenças religiosas, a humanidade desenvolveu rituais para transferir a culpa para
pessoas, animais ou objetos como uma forma de purificação e recomeço. A expressão "bode expiatório"
refere-se a uma passagem do Velho Testamento que
descreve o sacrifício de dois ruminantes no Dia da
Expiação. O primeiro bode era sacrificado em tributo
a Deus, para pagar pelos pecados da comunidade. O
segundo era enxotado da aldeia, carregando consigo,
simbolicamente, a culpa de todos os moradores.

109}

O segundo quesito a ser preenchido por um candidato a bode expiatório é ser um alvo facilmente identificável. O ditador alemão Adolf Hitler, um dos mais
cruéis inventores de bodes expiatórios de todos os
tempos, achava que um verdadeiro lfder nacional era
aquele que, em vez de dividir a atenção de seu povo,
tratava de canalizá-la contra_ um grande inimigo.
Após séculos de antissemitismo na Europa, não foi
difícil para os nazistas transformar os judeus em suas
vltimas preferenciais, atribuindo a eles a responsabilidade por uma série de ma/feitorias. A expiação coletiva imposta pelos nazistas resultou na morte de 6
milhões de judeus.
O terceiro critério para encontrar um bom culpado é suspeitar de qualquer pessoa que tente defender a inocência de um bode expiatório. Na caça às bruxas da Idade Média, que resultou no julgamento e na
execução de milhares de mulheres, funcionava assim.
Os métodos para identificar uma "noivo do demônio"
eram absurdos. Um deles consistia em jogara acusada
num rio com as mãos e os pés atados; se ela boiasse,
seria culpada; se afundasse, seria inocente, mas aí já
estaria morta. Nessas condições, poucos testemunhavam em favor das supostas bruxas. Essa regra também
é atávica dos estados totalítórios, que, _______, não
podem assumir as próprias falhas sob o risco de perderem a legitimidade, e por ísso precisam de alguém
para expiar suas culpas. (Adaptado de: SCHELP, O.
A arte de culparas outros. Veja, 16 de maio de 2012,
p. 113-114.

581. (MPE- RS- Promotor de Justiça- RS/2012)
Assinale a alternativa que preenche corretamente,
e de acordo com o sentido do texto, as lacunas, respectivamente na ordem em que aparecem.

(A) quanto- tem-se- cujo o- a principio
(B) que- têm-se- cujo- por princípio
(C) como- se tem- que o- por princípio
{D) que-têm-se-cujo,o-aprindpio
(E) quanto- tem-se- cujo- por principio

A escolha do bode expiatório costuma obedecer

a, pelo menos, um de três requisitos. Primeiro, deve
ser alguém capaz de substituir sozinho multas vítimas potenciais. Foi o que ocorreu com Andrés Escobar,
zagueifo da seleçóo colombiana de futebol, _ _ gol
contra na partida com os Estados Unidos eliminou
seu time da Copa do Mundo de 1994. Quando voltou
à Co/ómbia, Escobar foi assassinado a tiros, supostamente por apostadores que haviam perdido dinheiro
com a derrota. Por maior que tPnha sido o erro do
jogador, é óbvio que num rime que tem onze integrantes não se pode atribuir a apenas um deles toda
a culpa por um resultado ruim.

Alternativa "b": correta
O Nota da autor:a: Questão de pronome, concordância, regência e período composto.
Que= conjunção consecutiva (= de modo que)
que introduz oração que é consequênda do que foi
dito na oração principaL ~ "... prática tão disseminada que afguns estudiosos a consideram essencial.

Têm-se = têm-se o quê? Os elementos exatos
(substantivo plural = verbo no plural) ~ "... uma
ordem no caos do mundo, e têm-se os elementos exatos
para aceitarmos.. _ u

..•

Cujo"" pronome relativo que se refere ao termo
posterior (gol) ---t " .•. Escobar, zagueiro da seleção
colombiana de futebol, cujo gol contra na partida.

Por princípio ""' de acordo com suas regras de
comportamento. ---t " ... Essa regra também é atávica
dos estados totalitários, que, por principio, não podem
as~[umir as próprias falhas ..

Alternativas "a", "c", "d" e "e":
Quanto"' pronome indefinido ou pronome relativo, ambos não se encaixam no sentido da oração.

Tem-se I se tem"" tem-se o quê? Têm-se os elementos exatos (substantivo plural"" verbo no plural)
Cujo o""" o pronome relativo cujo repele artigos
{o, a, os, as)

A princípio "" inicialmente (o texto pede por
princípio"" de acordo com suas regras)
Como "" conjunção integrante significando "o

modo pelo qual" (não se encaixa no sentido da oração).
Que o = "que" e "cujo" são pronomes relativos,

porém, o primeiro retoma o termo antecedente e o
segundo refere-se ao termo posterior que é exatamente o que a oração exige.

Trechos para a questão.
..] E no passo seguinte a esse radical reducionismo, ao se interpretar mono/iticamente bem-estar
como utilidade..

(D) Apenas I e !I.
(E) Apenas 11 e 111

Alternativa "d": correta- na língua portuguesa,
a construção substantivo + adjetivo é a mais comum.
No entanto, a sua inversão (adjetivo+ substantivo) não
ccmpromete a estrutura da oração, tampouco o seu
entendimento, caracterizando apenas termos equivalentes. Veja:

radical reducionismo= reducionismo radical
adj. subst. subst. adj.
aspectos valiosos== valiosos aspectos
subst. adj. adj. subst.
Alternativas "a", "b", "c" e "e"- Própria carac-

terização 7o caracterização própria
adjetivo substantivo substantivo adjetivo
A diferença está no sentido contido no adjetivo
"própria". Vejamos:

"Entre os temas mais fundamentais para análise
e avaliação da vida em sociedade, encontra-se a própria caracterização da justiça." (sentido: que pertence
a alguém- à justiça)
"Entre os temas mais fundamentais para análise e
avaliação da vida em sociedade, encontra-se a caracterização própria da justiça." (sentido: dela mesma- a
justiça)
583. {MPE- MS- Promotor de Justiça- MS/2011}

informações ligadas a aspectos valiosos na
pó/ida avaliação ..

Marque a alternativa que preserva idêntico sentido
ao trecho destacado a seguir:

Entre os temas mais fundamentais para anólise e
avaliação da vida em sociedade, mcontra-se a própria
caracterização da justiça. (Adaptado de: DONXNELLI-MENDES, R. Zero Hora, 3 de março de 2012, p. 4-5.

Como dirá qualquer bom professor de português,
ou qualquer /inguista dedicado, estudioso, uma parcela
imensa dos termos que hoje usamos, que por muito usados pela classe culta foram dicionarizados- o dicionório
sempre corre atrás da realidade-, começou como estrangeirismo.

RS- Promotor de Justiça- RS/2012)
Considere as seguintes afirmações sobre segmentos
do texto que contêm adjetivos.

582. (MPE

I.

O segmento radical reducionismo é contextualmente equivalente a reducionismo radical.

11.

O segmento aspectos vallosos é contextualmente equivalente a valiosos aspectos.

111. O segmento própria caracterização é contextual-

mente equivalente a caracterização própria.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(8} Apenas 11.
(C) Apenas 111.

(A) Uma parcela imensa dos termos que hoje usamos, que por muito usados pela classe culta
foram dicionarizados- o dicionário sempre corre
atrás da realidade - , começou como estrangeirismo, inaceitável por qualquer bom professor
de português, ou qualquer linguista dedicado,
estudioso;
(B) Como dirá qualquer bom professor de português, ou qualquer linguista dedicado, estudioso, uma parcela imensa dos termos que hoje
usamos, que, por muito usados, pela classe
culta foram dicionarizados - o dicionário sempre corre atrás da realidade -, começou como
estrangeirismo;
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(C) Como dirá qualquer bom professor de português, ou qualquer !inguista dedicado, estudioso, o
estrangeirismo começou com uma parcela imensa
dos termos que hoft' usamos, que por muito usados pela classe culta foram dicionarizados- o dicionário sempre corre atrás da realidade;
(D) Uma parcela imensa dos termos que hoje usamos foram dicionarizados diretamente pela
classe culta- o dicionário sempre corre atrás da
realidade-, como dirá qualquer bom professor
de português, ou qualquer linguista dedicado,
estudioso que começou como estrangeirismo;
(E) Começou como estrangeirismo, como dirá
qualquer bom professor de português, ou qualquer linguista dedicado, estudioso, uma parcela
imensa dos termos que hoje usamos, que por
muito usados pela classe culta foram dicionarizados- o dicionário sempre corre atrás da realidade.

Alternativa "e": correta - texto corretamente
elaborado, utilizando-se de inversões de estrutura
que não afetaram a ideia original.
Alternativa "a" - o texto original não diz, em
momento algum, que uo bom professor de português ou qualquer linguista dedicado" não aceite os
estrangeirismos que foram dicionarizados.
Alternativa "b" - não foi a dasse culta que
dicionarizou os termos que hoje usamos.
Alternativa "c" - aqui, houve a inversão da
ide ia original do texto, pois não foi o -estrangeirismo
que começou com uma parcela imensa de termos
que hoje usamos, mas sim o contrário: uma parcela
imensa de termos que hoje usamos começou como
estrangeirismos.
Alternativa "d"- os termos não foram dicionarizados diretamente pela classe culta e o linguista
estudioso e culto não começou como estrangeirismos.

2.9.UFMT
584. (UFMT- Promotor de Justiça- MT/2014) Leia
o trecho abaixo extraído do livro Filosofia, de Mari!ena Chauí.
O poderia da Igreja cresce à medida que se esfacela e desmorona o Império Romano. Dois motivos levam a esse crescimento: em primeiro lugar,
a expansão· do próprio cristianismo pela obra da
evangelização dos povos, realizada p-elos padres
nos territórios do Império Romano e para além
deles; em segundo lugar; porque o esfacelamento
de Roma, do qual resultará a formação socioeco-

nômica conhecida como feudalismo, fragmentou
a propriedade da terra e fez surgirem pequenos
poderes locais isolados, de sorte que o único poder
centralizado e homogeneamente organizado era o
da Igreja.
Em relação aos elementos coesivos no texto,
analise as afirmativas.
I -O indicador de proporção à medida que pode ser
substituído, sem prejuízo de sentido, por à proporção que ou ao passo que.

11- Os operadores em primeiro lugar e em segundo
lugar ordenam a sequência lógica do texto e
direcionam, argumentativamente, o olhar do
leitor.

111- O operador argumentativo de sorte que é indicador de consequéncia, podendo ser substituído
por de forma que.
IV- A expressão relativa do qual funciona como elemento coesivo anafórico, pois retoma o sentido
de Império Romano.

V- Em fragmentou a propriedade da terra e fez surgirem pequenos poderes locais isofados, o operador
e indica mais que a soma de argumentos com a
mesma força sem3ntica, podendo sofrer acréscimo de assim.
Estão corretas as afirmativas
(A) l, 111 e IV, apenas.
(8) li, IV e V, apenas.
(C) I, 11, li! e V, apenas.

IDI I, II,II!,IVeV.
lEI 11, 111 e V, apenas.
Alternativa correta: letra "c"
Assertativa I - Certa. Indicam proporcionalidade: à medida que, quanto mais, ao passo que, à
proporção que. Dica: na medida em que"" causa.
Assertativa 11 - Certa. "em primeiro lugar,
a expansão do próprio cristianismo pela obra da
evangelização dos povos (...); em segundo lugar,
porque o esfacelamento de Roma (. ..) fragmentou
a propriedade da terra e fez surgirem pequenos
poderes locais isolados ... "
Assertativa 111- Certa. As duas expressões indicam conseqüência. Mais: As orações subordinadas
consecutivas são aquelas que desempenham, por
subordinação, as funções de complementos circunstanciais de efeito {de consequência) da ideia
expressa em outras orações principais a elas subordinadas.

n ao
Assertativa IV - Errada. Retoma "o esfacelamento de Roma" == A formação sodoecomômica
resultará do esfacelamento de Roma.
Assertativa V - Certa. Adição (e) ou acréscimo
(assim).
585. (UFMT - Promotor de Justiça - MT/2014)
Leia trecho do artigo de Maí!son da Nóbrega (Veja,
26/06/2013} abaixo.

Era hora, pois, de agir. Di! ma, que tempos antes
se vangloriava de ter baixado os juros, calou-se e
autorizou o BC a acelerar a afta da Se!ic. Provavelmente já sabia que sua popularidade estava em
queda, o que depois o Datafolha e o lbope confirmariam. Isso não que dizer, porém, que a presidente
tenha renunciado à tese da esquerda nos anos 1970
e 1980 segundo a qual é possível vencer a inflação
sem custos. Ela chegou a afirmar que o remédio seria
aumentar o consumo.
Sobre recursos linguísticos utilizados, assinale a
afirmativa correta.
{A} As conjunções pois e porém poderiam ser substituídas respectivamente por então e no entanto,
e poderiam ser colocadas no inicio da frase em
que se encontram.
{8) As formas verbais vangloriava e acelerar, pretérito perfeito do indicativo e infinito, respectivamente, poderiam ser substituídas, sem prejuízo
de sentido, por ufanava e apressar.
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Mas, porém, no entanto: Você conseguiu estudar
para a prova? Pois eu não consegui. adv. Realmente,
de fato, por certo: você me ligou, pois não? Pois, você
me ligou? Gram. Como advérbio pode aparecer
antes de uma pergunta, sendo que os termos podem
estar implícitos ou não.*
111-

Dica: de PORÉM:

conj. adversativa. Inicia ou encerra uma oração ou um período cujo teor indica uma oposição
ou restringe o que foi proferido anteriormente; mas,
contudo, todavia, apesar disso, não obstante: ela
afirmou que compraria aquele vestido; porém, ainda
não comprou; a menina brincava muito, estando,
porém, de castigo. s.m. Dificuldade, impedimento:
foi viajar, sem nenhum porém. Particularidade negativa; inconveniência: em cada conquista, há sempre
um porém. Ter os seus poréns. Possuir um aspecto
negativo: ser famoso é ótimo, mas tem os seus
poréns. Gram. Palavra parônima de porem do verbo
pôr."
~Fonte:

http://www.dicio.eom.br/

Alternativa "b" - vangloriava está no pretérito
imperfeito do indicativo e significa desvanecer, elevar, elogiar, enaltecer, encomiar, engrandecer, exaltar, gabar, louvar e preconizar.

Alternativa "c" - Sem custos indica característica de inflação e não ciscunstância de verbo; tempos
antes indica tempo e não modo.

(O) A forma verbal tenha renunciado pode ser substituída por renunciara, mesmo tempo verbal na
forma simples.

Alternativa "d"- Tenha renunciado está no Pretérito Mais-que-perfeito Composto do Indicativo e
equivale ao Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo simples. O erro é que não está no mesmo tempo,
como afirma a alternativa, pois um é simples e outro,
composto (ter+ particípio}. Não convence tanto, mas
é a forma de pensar da banca.

{E) O advérbio Provavelmente indica, sobre o fato de
a popularidade de DUma ter caído, a certeza da
presidente.

Alternativa "e"- Ela provavelmente sabia que
sua popularização estava em queda: designa incerteza ou dúvida.

Alternativa correta: letra "a"- Pois está no sen-

586. (UFMT - Promotor de Justiça - MT/2014} O
trecho abaixo é de Gaudêncio Torquato, professor
da USP e consultor político, publicado no jornal A
Gazeta, em 08 de junho de 2013.

(C) As expressões em queda, sem custos e tempos
antes acrescentam circunstância de modo aos
verbos aos quais se referem.

tido de conclusão e pode ser substituído por entáo,
portanto e nesse caso; porém indica adversidade e
equivale também mas, contudo, todavía, apesar disso,
não obstante.
.... Dica: de POIS:

conj. Porque, visto que, já que, então, portanto,
mas, no entanto. Gram. Une orações, ou períodos,
de mesma função sintática. conj.expli. Porque, visto
que, já que: leve um guarda-chuva, pois o tempo
está fechado. conj.concl. Então, portanto, nesse
caso: depois de suas considerações acerca do tema,
concluímos, pois, que a vida é efêmera. conj.advers.

Premiar policiais que tenham o melhor desempenho na tarefa de reduzir a criminalidade é medida
eficiente? Ou, desdobrando a questão, a implantação da meritocracia na esfera policial é estratégia
adequada para se alcançar a ansiada meta de redução de crimes nas grandes cidades?
Assinale a alternativa que apresenta uma continuidade coerente para o trecho.
(A) Apesar da aparente aprovação, conquistada por
um conceito que valoriza o mérito pessoal, não
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há como deixar de examinar outros posicionamentos que poderáo gerar ruídos na imp!antaçáo da sistemática de contribuir, até, para uma
reversão de expectativas.
(B) Ao lado da remuneração, há outros meios que
contribuem para o servidor se engajar e participar de forma plena nas tarefas profissionais: os
poderes nor1natívo e coercitivo, ou seja, a norma,
os princípios, os valores e a possibilidade de ser
punido, caso não cumpra bem a missão, funcionam como alavancas do ajustamento do profissional ao ambiente de trabalho.
(C) Em face de uma planilha locupletada de deman-

das, que se tornam a cada dia mais prementes
face aos índices assustadores de criminalidade, o
sistema de premiação às performances individuais ameaça ser fator de competição esganiçada e
predatória entre grupos.
(D) Na medida em que a cultura meritocrática como
conceito que visa valorizar e recompensar os
perfis e conjuntos que atingem resultados graças aos seus valores, competências e qualidades
é vista com simpatia em todos os espaços de trabalho, ganhando força na administração pública,
a resposta, a princípio, é positiva.
(E) Os policiais não refletiram sobre a atual conjuntura de que tanto se fala politicamente; se o
tivessem feito, estariam nas ruas e não a fazer
greves.

Alternativa correta: letra "e"
O Nota da autora: questão clássica de banca
ESAF e agora UFMT passa também a exigir. A dica é
sublinhar as idéias principais ou as palavras-chave.
O assunto do texto é Premiar policiais que tenham o
melhor desempenho na tarefa de reduzir a criminc.lidade
é medida eficiente?

Atente-se, também, a circunstância estabelecida
entre os períodos.
No caso, está claro que se trata de causa da ideia
mencionada anteriormente, usa-se na medida em
que. Cuidado: à medida que é proporção.
Alternativa "a" - Não há concessão (ideias
opostas) e não há aparente aprovação.
Alternativa "b"- Torna o texto incoerente, sem
o menor sentido, pois muda de assunto.
Alternativa "c" - Note que o trecho não se
refere as perguntas feitas no primeiro parágrafo: sem
continuidade.
Alternativa "d"- Palavras que excluem a alternativa: greve e reflexão dos policiais.

587. {UFMT - Promotor de Justiça - MTI2014)
Numere os períodos abaixo de modo a se tornarem
um texto coeso e coerente.

{ ) De início, esse discurso foi usado para constran·
gera imprensa e o Ministério Público, responsáveis pela descoberta, investigação e denúncia da
engrenagem criminosa que subornou parlamentares em troca de votos no Congresso.
( ) Essa última cartada parecia fadada ao sucesso.
( ) Afina! de contas, a Justiça no Brasil só não falha e
não tarda quando está o sob suas barras os pés-rapados e os ladrões de galinha.
( } Durante mais de oito anos, petistas estrelados
entoaram certos mantras a fim de apagar da história a mancha do mensalão, o maior esquema
de corrupçáo política no país.
( ) Depois, a ofensiva passou a ter como alvo o
Supremo Tribunal Federal, a quem cabia julgar
o processo, na tentativa de adiar a execução das
penas.
Assinale a sequêncía correta.
(A)2,4,5,1,3
(B) 2,5,3, 1,4
(C) 1,3,2,4,5

(DI 1,4,5,2,3
(E) 3,4, 1.2,5

Alternativa correta: letra "a" - Sempre trabalhe por eliminaçáo em questões desse estilo. Outra
forma que é muita exigida por ESAF.

Vamos à ordem:
Não daria para iniciar o texto com o primeiro
trecho, porque cita esse discurso. O pronome é
anafórico e não se sabe a qual discurso o autor
de refere. Eliminada·s C e D.
O terceiro trecho também não poderia iniciar um
texto porque o tornaria incoerente. Eliminada E.
Se nos restaram duas alternativas apenas, basta
vermos qual ordem fica coerente.
O texto começa indicando tempo (durante mais
de oito anos): número 1 no quarto trecho. Sublinhe as ideias principais: Durante mais de oito
anos, petistas estrelados entoaram certos
mantras a fim de apagar da história a mancha
do mensalão, o maior esquema de corrupção
política no país.
Sequênda da ideia: De início, esse discurso foi
usado para constranger a imprensa e o Ministério Público, responsáveis pela descoberta,
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investigação e denúncia da engrenagem criminosa que subornou parlamentares em troca de
votos no Congresso.
Agora já chegaremos à resposta, já que a continuidade só pode ser o último trecho: Depois, a
ofensiva passou a ter como alvo o Supremo Tribunal Fe1Jeral, a quem cabia julgar o processo,
na tentativa de adiar a execução das penas.

•·

•
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DICA: Note que há ordenação lógica de
tempo no início de cada trecho: Durante mais de oito
anos (1), De inicio (2), Depois (3). Sempre haverá palavras que indicarão a sequênda do texto. Treinando,
fica bem fácil. Faça isso com provas da banca ESAF.

588. (UFMT - Promotor de Justiça - MT/2014) A
palavra certo (flexionada ou não) ocorre várias vezes
ao longo do texto. Assinale a ocorrência em que sua
função NÃO é a de caracterizar um substantivo.
(A)

Que sorte a nossa, pensaram todos ~ certo
nesta hora, eis que nos aparece o grande Galena

589. (UFMT- Promotor de Justiça- MT!2014) Leia
o trecho abaixo, parte de matéria da revista Veja de
20/11/2013.
Os distúrbios cardiovasculares são a principal causa
de morte no mundo. com i7 milhões de óbitos todos os
anos {300.000 deles no Brasil). O aumento nos casos de
infarto e derrame está diretamente associado aos piores hábitos da vida moderna: obesidade, tabagismo,
dietas desiquilibradas {abundantes em sal, açúcar e
gorduras) e sedentarismo. Esses fatores contribuem
para deixar as artérias entupidas, enrijecidas e inflamadas. Não bastasse a dificuldade de mudança no estilo
de vida, uma minoría de pacientes segue o tratamento
à risca. Entre os brasileiros, eles não passam de 20%.

Sobre recursos linguísticos presentes no trecho,
analise as afirmativas.
I - Em Os distúrbios cordiovascufares são a principal causa de morte no mundo, o verbo ser deveria

estar na terceira pessoa de singular visto se llgar a
uma expressão no singular {principal causa}.

(B) Consta que Galena, o maior médico da Roma

-No segundo período, associado está no singular e masculino, pois se refere à palavra aumento,
núcleo da expressao O aumento nos casos de

amiga, chegou certa vez a uma cidade atingida
pela peste
(C} Houve certo desapontamento: mas é só isso que
o nosso grande doutor tf:'m para dizer?
(0} Não há informações mais precisas nessa história,

infarto e derrame.

l!l

~Em (300 000 deles no Brasil) e (abundantes em
sal, açúcar e gorduras), os parênteses foram utili~
zados para acrescentar um comentário ou explicação ao que foi dito.

JV

~ O pronome eles, no último período, por referir-se à dificuldade de mudança e à minoria de
pacientes, não poderia estar no masculino, deveria vir no feminino.

mas uma coisa é certa: ninguém que optou por
obedecer à sua prescriçáo morreu.
(E) Mas sabia certas coisas interessantes.

Alternativa correta: letra "a"
O Nota da autora: Questão de classes gramaticais e semântica.

Certo: advérbio= equivale a certamente.
,... Dica: adj. Que não tem erro, que é verdadeiro:
um cálculo certo. Infalível, que não pode enganar nem
faltar; sabido. Fixado com antecedência, d-aterminado, aprazado: reunião com dia certo. Certificado,
que tem a certeza: estou certo do que digo. Certeiro;
que não erra: um golpe certo. Exato: o relógio está
certo. Um, algum, qualquer (indeterminado): certo
dia; certa pessoa; quando chegou a certa distância.
S.m. Coisa em que se pode confiar: deixar o certo pelo
duvidoso. Adv. Certamente, com certeza.*

V - O pronome Esses, em Esses fatores contribuem,
exerce a função de retomar o sentido de algo
dito, no caso, obesidade, tabagismo, dietas desiquilibradas e sedentarismo.
Estão corretas as afirmativas
(A) I e I! I, apenas.
(B) I, li! e lV, apenas.
(C) J, li,

IDI

IV e V, apenas.

!!, JV e V, apenas.

(E) 1!, IH e V, apenas.

'Fonte: http:/Íwww.dido.com.br/
Alternativa "b"- Caracteriza VEZ.
Alternativa "c" MENTO.

Cnacteriza DESAPONTA-

Alternativa "d"- Caracteriza COISA.
Alternativa "e"- Caracteriza COISAS.

Alternativa correta: letra "e"
O Nota da autora: Questão de concordância,
pontuação, pronome e coesão.
Assertativa I - Errada. O verbo ser concorda
com o sujeito plural. Se o sujeito estivesse no singular e o predicativo do sujeito, no plural, poderia

também permanecer no plural para concordar com
o predicativo. Exemplo: A vida são flores.

Assertativa 11- Certa. O aumento (sujeito) está
associado.

( ) Se o segmento com apenas seis meses de aulas e
ensaios fosse colocado no final do período, não
haveria exigência gramatical para o uso de vírgula.

Assertativa 111- Certa. Confirmando: 17 milhões
de óbitos todos os anos (300.000 deles no Brasil); piores hábitos da vida moderna: obesidade, tabagismo,
dietas desiquilibradas (abundantes em saL açúcar e
gorduras).

{ ) A palavra já, na primeira ocorrência, integra-se à
expressão temporal no ano seguinte; na segunda.
funciona como advérbio, indic~mdo círcunstâni
cia de tempo ao verbo realizar.

Assertativa IV - Errada. Eles =- pacientes que
seguem o tratamento.

(A) F, V, V, V

Assertativa V - Certa. t pronome anafórico
(retoma ideia anterior): O aumento nos casos de
infarto e derrame está diretamente associado aos
piores hábitos da vida moderna: obesidade, tabagismo, dietas desiguilibradas {abundantes em sal,
açúcar e gorduras) e sedentarismo. Esses fatores
contribuem para deixar as artérias entupidas, enrijecidas e inflamadas.

Assinale a sequéncia correta.

(B) V, F, V, F

(C) V, F, F, F
(D) F, F, V, V
(E) F, V, F, V

Alternativa correta: letra "d"
(f) O sentido é de almejar e por est<J.r acompa-
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INSTRUÇÃO: Leia parte de texto
publicado na revista Linha Direta, em
agosto de 2013, intitulado O som da
comunidade, e responda às questões.
O Instituto Cultural Flauta Mágica (ICFM) surgiu em 1998, quando o maestro Gilberto Mendes
apresentou à Secretaria Municipal de Cuiabá!
MT um projeto que visava trabalhar teoria e
prática musical com crianças das escolas pUblicas do focal. O trabalho tem como base a utilizaçào de. uma metodologia pautada no prazer que
a música e a dança oferecem, além de focar na
aprendizagem em grupo, o que, segundo a metodologia, proporciona um aprendizado mais prazeroso e rápido.:!! no ano seguinte, o projeto contava rom 40 alunos que, com apenas seis meses
de aulas e ensaios,~ realizavam apresentações
para o público da cidade.

O maestro usou sua metodologia como agente
transformador de realidades, como elemento de
desenvolvimento social e cultural na comunidade do
bairro Jardim Vitória, na periferia de Cuiabá!MT.
590. (UFMT - Promotor de Justiça - MT/2014)
Sobre o trecho dado, marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.

.l
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{ ) O verbo visar possui regências diferentes conforme o sentido que assume; no texto, o sentido
é examinar, olhar, e exige preposição a.
( ) Os termos seguinte e cidade estabelecem coesão
exofórica, pois retomam sentidos que se encontram fora do texto dado.

nhado de verbo no infinitivo, não exige preposição.
(F) As palavras com função endofórica se relacionam com termos do próprio texto, enquanto as
exofóricas trazem algo de fora para dentro do texto.
Seguinte e cidade referem-se a elementos dentro
do texto (ano e Cuiabá, respectivamente), ou seja,
possui função endofórlca.
(V) A expressão aparece intercalada por vírgulas
pelo fato de a oração não estar na ordem direta. Inserindo-a no final, passa a ser ordem direta e dispensa
pontuação.
{V) Já no ano seguinte: sim; o projeto contava
com 40 alunos quej! realizavam apresentações para
o público: quando? Tempo.

591. {UFMT- Promotor de Justiça- MT/2014) O
sentimento religioso não mora no mundo das coisas
que existem. Se Deus existisse, então o mundo sería
um Paraíso ... Deus mora no mundo das coisas que
não existem, o mundo da saudade, da nostalgia. Os
deuses que moram no mundo das coisas que existem não são deuses. São ídolos.

{ALVES, Rubem. Ostra feliz não faz pérola.
São Paulo: Planeta, 2013_)
Sobre a linguagem do trecho, assinale a afirmativa correta.
{A) No trecho coisas que existem, existir pode ser
s_ubstituido por haver, ficaria haviam.
{8) Em todas as ocorrências, o pronome que é relativo, funciona como elemento coesivo e retoma
o sentido do mesmo antecedente.
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(C) Em Se Deus existisse, existir pode ser substituído
por haver, ficaria houvesse.

Se Deus existisse, então o mundo seria
um Paraíso ... , a correlação correta entre as formas

(0) No trecho

verbais é pretérito imperfeito do subjuntivo e
futuro do presente do indicativo.
(E) fdeia de conformidade está presente no trecho

Se Deus existisse, então o mundo seria um Paraíso ...

Alternativa correta: letra "c"- O verbo haver,
quando impessoal (sentido de existir, ocorrer, ou
indicando tempo decorrido), permanece no singular.
É invariáveL
Alternativa "a"- Coisas que há {regra mencionada acima). Detalhe; o tempo verbal não devê ser
alterado.
Alternativa "b" - coisas que existem (1 e 2) "'
as quais existem (retoma coisas); Os deuses que
moram = os quais moram (retoma os deuses}; coisas que existem= as quais (retoma coisas). O erro da
questão é por retvmar deuses.
Alternativa "d" - Tempos condicionais: pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito
do indicativo {não futuro do presente do indicativo}.
Alternativa "e"- Conformidade é regra e o trecho indica condição. Veja os verbos e releia o comentário da alternativa d. É condição.
592. (UFMT- Promotor de Justiça - MT/2012) A

história de cada pessoa é parte da história biossociocultural. Esta, por sua vez, é parte da história cósmica. Esse
enraizamento faz com que quatro forças entrem na consti"
tuição de suo identidade complexa: a cósmica, a biológica,
a cultural e a pessoal. (BOFF, L. O despertar da águia. Rio
de Janeiro: Vozes, 1998.)
Sobre os recursos linguísticos usados para a coesão do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
{ ) O emprego do pronome Esta é inadequado visto
que retoma ideia posta anteriormente, deveria
ser usado Essa.
( ) O pronome Esse remete o sentido do termo
enraizamento para algo dito anteriormente, daí
estar adequadamente empregado.

por sua vez no texto enfatiza que
a história a que se refere também se insere em
algo maior, em uma relação de acréscimo e gradação.

( ) A expressão

( ) As três repetições do termo história no texto
empobrecem a relação pretendida entre os tipos
de história tratados por ser um hiperônimo.

REvfsaço-·'
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Assinale a sequência correta.

(A) F, F, V, V
(B) V, V, F, F

(C) F,V,V,F
(D) V, F, F, F
(E) F, V, F, V

Alternativa "c": correta.
Falso - O pronome desta é utilizado antes de
uma citação (a ideia é esta: viajar) ou para retomar
o termo anterior mais próximo (Esta, por sua vez= a
história biossociocultural por sua vez)
Verdadeiro- O pronome esse remete o sentido
do termo enraizamento para algo dito anteriormente: a história cósmica.
Verdadeiro -A expressão por sua vez no texto
enfatiza que a história cósmica compõe à!go maior,
em uma relação de acréscimo e gradação com o
termo "história biossociocultural#.
Falso - As repetições do termo história têm
o objetivo de segmentar claramente os tipos
de história, não havendo características de um
hiperônimo que é a relação existente entre um
vocábulo de sentido genérico e outro de sentido
específico. Exemplo: Biblioteca está numa relação de híperonimía com dic"lonários, enciclopédias, etc.
Eliminam-se, assim, as outras alternativas.

593. (UFMT- Promotor de Justiça- MT/2012) O
encadeamento adequado das partes de um texto
confere-lhe coesão e coerência, propiciando que o
leitor construa o sentido de forma clara. Ordene os
trechos abaixo, numerando-os de 1 a 6, de modo a
construir um texto.
( ) As despesas se expandem a um ritmo superior
ao do PIS.
( ) Isso porque a ação estatal se torna mais necessária e complexa em campos típicos como fiscalização, educação, saúde, ciência, pesquisa.
( ) A lei de Wagner diz que o tamanho de um

governo aumenta à medida que o país se des€-nvolve.
( ) Observa-se esse padrão em outros países ricos.
( ) Por isso a carga tributária britânica saltou de 9%
do PIB em 1990 para os atuais 37% do PJB.
( ) A contrapartida é mais desenvolvimento e
melhor qualidade dos serviços ofertados pelo
governo.

Coesãu e Cverênda- Reeso:.:ritura df! fra:".es

Assinale a sequência que torna os trechos um
texto coeso e coerente.
(A) 1,4,5,6,2,3
(8} 6,2,3,4,1,5

(C} 3, 1,6,2,5,4
(D) 1,4,5,3,6,2
(E} 3,2, 1,5,4,6

Alternativa "e": correta- Elaborando o texto:

A lei de Wagner diz que o tamanho de um governo
aumenta à medida que o país se desenvolve. Isso por~ a ação estatal se toma mais necessária e complexa
em campos típicos como fiscalização, educação, saúde,
ciência, pesquisa. As despesas se expandem a um ritmo
superior ao do P/8. Por isso a carga tributária britânica
saltou de 9% do P/8 em 1990 para os atuais 37% do P/8.
Observa-se esse padrão em outros países ricos. A contrapartida é mais desenvolvimento e melhor qualidade
dos serviços ofertados pelo governo.
A estrutura do texto lhe confere coesão e coerência. Perceba que o per(odo escolhido para ser
o primeiro é justamente aquele que apresenta e
introduz o assunto a ser comentado. Em seguida,
as ideías desenrolaram-se com a utilização devida
de conectivos e elementos que retomam termos
antecedentes (isso porque, por isso, esse padrão}.
Finalmente, o período eleito para finalizar o
texto traz a conclusão de que "desenvolvimento
e melhor qualidade" decorrem do fato abordado
nos períodos anteriores, retomando o assunto inicial: lei de Wagner.

Eliminam-se, assim, as outras alternativas.
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Alternativa "d": correta - seus assistentes =
assistentes dele (Mendel}
Alternativa "a"- "contudo" expressa contraposiçào entre termos de uma mesma frase, ou de frases
diferentes, com nuanças de ressalva, concessão.
Alternativa "b" - a função de "quem" é pronome relativo e não possessivo.
Alternativa "c"- o "se" estabelece uma relação
de dúvida quanto à autoria do erro. (não se sabe se o
autor do erro foi Mendel ou um de seus assistentes)
Alternativa "e" - o artigo "o" está acompanhando devidamente o substantivo erro. Os dois
formam o sintagma nominal "o erro" que tem função
sintática de objeto direto. {quem comete, comete
alguma coisa).
595. {UFMT - Promotor de Justiça - MT/2012)
Não raras vezes os meios de comunicação de massa
publicam matérias apresentando problemas relativos à norma padrão da língua. Assinale o trecho que
NÃO apresenta esse tipo de problema !inguístico.
(A} O desenvolvimento econômico de Mato Grosso

reconfigura o mercado de trabalho, colocando
em evidência algumas atividades profissionais
durante os próximos dez anos. Destacam-se
as funções ligadas à área têxtil, automação,
sistemas de telecomunicaçôes móveis, meio
ambiente e logística, de acordo com prospecção
realizada pelo Senai nacional.
(8) O engenheiro XXXXXX, da Secopa, ao qual ocupa

o cargo de secretário adjunto de infra-estrutura
da autarquia e acompanha a obra de perto, disse
que fo"1 surpreendido pela notícia.

594. (UFMT - Promotor de Justiça- MTf2012) Em
relação ao excerto "Ninguém sabe, contudo, se foi
Mendel ou um de seus assistentes quem cometeu o
erro." (SHENKMAN, R. As mais famosas lendas, mitos e
mentiras da história do mundo. Rio de Janeiro: Ediouro,
2005. Adaptado.) Assinale a afirmativa correta.

(() Temos nos esforçado para fazer o melhor para
Cuiabá, mas as receitas são aquém das necessidades para uma metrópole deste tamanho e que
a anos arrasta seus problemas sem uma solução
em definitivo, disse o prefeito, explicando que
muitas vezes as legislações amarram os gestores.

{A) O conectar contudo, entre vírgulas, acrescenta o
sentido de conclusão ao enunciado.

(D} O Grupo de Combate ao Crime Organizado
(GCCO), da Polícia Civil de Mato Grosso, estima
que ao menos um golpe do sequestro seja registrado em CUiabá por dia. O crime acontece por
meio de ligações telefônicas, onde um grupo criminoso pede resgate em dinheiro à familiares de
possíveis pessoas sequestradas.

{8) O pronome quem, referindo-se a um dos ass·lstentes; tem a função de possessivo indireto.
(C) A conjunção~ estabelece relação de condição
em se tratando da autoria do erro.
{D) O termo seus, elemento coesivo referencial, no
excerto está retomando Mendel.
(E} Na expressão o erro, o artigo definido está indevidamente utilizado porque a palavra erro não
possui referente no texto.

(E) A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Diamantino, por mP.io da Vigilância Epidemio!ógica
está passando de casa por casa na área rural,
desde o início do mês de março, realizando vacinação anti-rábica em cães e gatos.

•

..

anti-rábica == d<:> acordo com o Novo Acordo
Ortográfico o correto é antirrábica, pois prefixos
com duas sílabas ou mais, terminados por voga!
{como é o caso de "anti"), só devem ser grafados
com hífen se a palavra seguinte começar por "h"
ou "vogal igual". Agora, se a palavra seguinte
começar com "r" ou "s", dobra-se í=SSa letra,
escrevendo "tudo junto".

Alternativa "a": correta~ texto coeso, coerente
e gramaticalmente correto.

Alternativa "b"

•·'

._

O engenheiro XX XXX X, da Secopa,ao qual ocupa
= o correto é "ci que" {pronome relativo retomando o termo antecedente- o engenheiro).

._

Infra-estrutura= de acordo coçn o Novo Acordo
Ortográfico o correto é infraestrutura, pois pre~
fixos com duas sílabas ou mais, terminados por
vogal {anti, contra, auto, infra, sobre, mini, micro,
mega, tele ... }, só devem ser grafados com hífen
se a palavra seguinte começar por "h" ou "vogal
igual": anti-herói, anti-inflacionário, contra-ataque, auto-hipnose, auto-observação, infra-hepático, infra-assinado, sobre-erguer, sobre-humano, micro-ondas. Com as demais letras, devemos escrever "tudo junto": antivírus. autoatendimento, infraestrutura, ultrassom, etc.

._

Foi surpreendido = o correto é "foi surpreso",
pois com os verbos SER/ESTAR usamos a forma
irregular {curta) do particípio e com os verbos
TER/HAVER usamos a forma regular (longa) do
particípio.

Alternativa "c"
11-

que a anos arrasta= o correto é "que há anos
arrasta"

596. (UFMT- Promotor de Justiça - MT/2012) O
trecho abaixo é exemplo de linguagem cotidiana em
sua modalidade oral {pessoa dirigindo-se a um segurança de um órgão público), numa variedade que
difere gramaticalmente em vários pontos da norma
padrão.

"Me fala, por favor, aonde posso queixar das
grosseria que o atendente fez pra mim. Não é possível que vocês num respeita os mais velho."
Assinale a alternativa em que a reescritura desse
trecho conserva as mesmas informações e obedece
às regras da norma culta .
{A) Por favor, me fale aonde posso queixar sobre as
grosserias que o atendente fez para mim. Não é
possível que vocês não respeitem os mais velhos.
(B) Fala-me, por favor, onde posso me queixar das
grosserias que o atendente me fez. Náo é possível que vocês não respeitam os mais velhos.

"a" é preposição e indica distância a percorrer ou
tempo futuro.

(C) Por favor, fala-me onde posso me queixar sobre
as grosserias que o atendente fez para mim.
Não é possível que vocês não respeitem os mais
velhos.

"Há" é flexão do verbo haver e usa-se para
expressar noção de tempo passado ou distâncía percorrida.

{O) Fale-me, por favor, aonde posso queixar das
grosserias que o atendente me fez. Não é possível que vocês não respeitam os mais velhos.

Alternativa "d"

._

um golpe 2.2__sequestro seja registrado = um
golpe de sequestro (de; indefinido I de+ o"" do:
não é adequado usar artigo definido para algo
que ainda não havia sido citado.

._

acontece por meio de ligações telefônicas, onde
um grupo criminoso = o grupo criminoso pede
resgate nas ligações telefônicas (através delas). O
pronome relativo correto, neste caso, é nas quais.

11-

!!. familiares = não usa crase antes de palavra
masculina. Lembre-se também que a crase é a
fusão de duas vogais idênticas (a+ a), sendo que
uma representa a preposição "a" e a outra os artigos~ou ~· Aqui, neste caso não temos vogais
idênticas: a (preposição)+ os (familiares)
Alternativa "e"

._

de casa 22.!: casa = de casa~ casa (que passa,
passa em algum lugar= de casa em casa)

(E) Fa!e-me, por favor, onde posso me queixar das
grosserias que o atendente me fez. Não é possível que vocês não respeitem os mais velhos.

Alternativa "e": correta - Analisando cada um
dos erros, quanto à norma padrão;
1)

Me fala I fale-me ""' nunca se inicia uma oração
com pronome oblíquo

2)

Aonde I onde =- o advérbio aonde (para algum
lugar) é empregado apenas com verbos que indicam movimento. Para este enunciado o correto é
"onde" (em algum lugar determinado)

3)

Queixar I me queixar - verbos pronominais são
aqueles que, necessariamente, vêm acompanha~
dos de um pronome oblíquo (adequado à respectiva pessoa gramatical, no caso deste enunciado: eu = me}, pelo fato de denotarem ações
próprias do sujeito, como é o caso dos verbos:

Co;:os<v.;; c CuerCnda- n.eesuitura de frases

''Jl

arrepender-se, sentar-se, queixar-se, zangar-se,
pentear-se, enganar-se, entre muitos outros.
4)

Das grosseria I das grosserias = o substantivo
"grosseria"combina com o artigo (de+ as= das)

5)

Fez pra mim I me fez= a forma sincopada da preposição para (pra) não é utilizada na linguagem
formal. Além disso, a língua culta pede a utilização dos pronomes oblíquos átonos na estruturação dos objetos diretos e indiretos.

Fez para mim = me fez (0.1.) (neste caso, o pronome está antes do verbo - próc/ise ~porque, no contexto, há uma partícula atrativa- a palavra quê)

6)
•

•
•
7)

A ética apresentada no enunciado 2 contrapõe-se à apresentada no 1, sendo enfatizada pelo
operador argumentatívo Jã.
li.

O enunciado 3 apresenta uma consequência dos
dois primeiros, mesmo sem a presença explícita
de um conectar consecutivo.

!11. Os conectares porque e uma vez que, nos enunciados 1 e 3, respectivamente, estabelecem a
mesma relação de sentido.
Está correto o que se afirma em:

Ver ele= vê-lo (0.0.)

(A) I, I! e 11!.

Num I não = Hã dois significados para o vocábulo "num"

(C) !1, apenas.

Contração da preposição em:

(O) I e 11!, apenas.

com o artigo indefinido!:!.!:!':!.: Múra num sítio no
interior paulista.

(E) 111, apenas.

(8) lell,apenas.

com o numeral _l;,!!!l: Num dos dedos havia uma
aliança.
Advérbio de negação (uso exclusivo no vocabuJãrio popular): Não, num sinto saudade.
Vocês [...] respeita I Vocês [...]respeitem = o

verbo deve concordar em número (singular/plural) com o sujeito, neste caso, terceira pessoa do
plural (vocês)
8)

Sobre os enunciados, analise as afirmativas.

Os mais velho I os mais velhos= o adjetivo deve
concordar em genêro (masculino/feminino) e
número (singular/plural) com o substantivo e/ou
artigo _tos).

Alternativas "a", "b", "c" e "-d" - eliminadas
diante das explicações da alternativa "e".
597. {UFMT- Promotor de Justiça- MT/2012) Leia
os enunciados abaixo.
Enunciado 1: Na ética do interesse próprio, você
proporciona algo ao outro, porque é de seu interesse
fazê-lo. Trata-se, portanto, de uma ética em que a
vantagem econômica é o valor mais importante,
visando fundamentalmente à sobrevivência.

Alternativa "d": correta
L

As conjunções adversativas ligam duas
orações ou palavras, expressando ideia de
contraste ou compensação. São elas: mas,
porém, contudo, todavia, entretanto, no
entanto, não obstante. E é neste sentido
que se empregou o operador argumentative "já".

H. Embora não tenha sido usado um conector
consecutivo {como, por exemplo: de modo
que, de forma que), usou-se, logo no início do
período os termos "As duas atitudes divergem
em seus objetivos ... ", o que faz a devida conexão entre os períodos, dando ideia de consequência.
Alternativa "a", "b", "c" e "e":
!li. "Porque" (enunciado 1) =conjunção subordinativa explicativa (sentido de explicação)
"Uma vez que" (enunciado 3) =conjunção subo r·
di nativa conclusiva (sentido de conclusão)

Enunciado 2: Já a ética orientada para os outros
tem por objetivo bãsico a valorização do outro para
o benefício do todo. Parte do princípio de que é
fazendo o outro feliz que eu vou me realizar, que eu
vou me sentir bem, feliz.

598. (UFMT - Promotor de Justiça - MT/2012)
A palavra já, dependendo da situação de comunicação, exerce função de advérbio ou de operador
argumentativo. Assinale a alternativa em que exerce
a função de operador argumentativo.

Enunciado 3: As duas atitudes divergem em
seus objetivos, em seus valores, devido ao enfoque
inserido no ser humano, uma vez que uma é de caráter individualizado e a outra busca a realização da
comunidade, do todo, não pondo o lucro em evidência.

{A) Em Mato Grosso, é preciso percorrer cerca de 2
mil km até os portos, usando os modais rodoviários,já nos EUA, a média é de 1 mil km,sendo 60%
da produção transportada por hidrovia.
(B) Este plano de saúde, além do que oferece de cuidados, jã vem carregado de benefícios.
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(C} Os chineses vão continuar se expandindo na
África, mesmo no Brasil, onde já são um parceiro
comercial.
(D} O apoio às propostas de Dilma vem caindo, a
exemplo do PMDB, que já teve 70,35% de adesão
e despencou para 59,34%.
(E} O maior benefício da vitória de Merkel no parla-

mento foi evitar uma derrota que produziria ruptura na já frágil confiança nas possibilidades de
tirar a Europa de uma crise histórica.

Alternativa "a": correta ~ Neste enunciado, a
palavra "já" é usada como operador argumentativo,
dando a ideia de adversidade e contrariedade, remetendo a ide ia ao sinônimo da conjunção adversativa
"mas".
Alternativas "b", "c", "d" e "e"- A palavra "já"
na função de advérbio pode sugerir várias situações.
Veja:
adv.
1. Neste momento, agora: Já estamos a meio caminho de/á.

2. Em algum momento ou período no passado;
anteriormente, antes: Já li muito suspense: Encontrei a
janela já aberta.
3. Imediatamente, agora mesmo: Desligue já essa
televisão!
4. Logo, dentro em pouco: Diga que já o atendo.
5. Mais: Ele foi tão grosseiro, que ela já náo queria
vê-lo.
6. Em parte, até: Se ele aceitar o cargo, já é um pro·
gresso.

7. De antemão, com antecedência: Como terei visitas â noite, já deixei a casa arrumada
(fonte: Dicionário Aulete Digital)

Atenção! O texto se refere à questão seguinte.
Em defeso do padrão nacional
Não entendo nada de mulher, claro. Aliás,
ninguém entende, nem mesmo Freud, que, nüm
momento de aparente exasperação, perguntou o
que os mulheres querem e morreu sem saber.
Sou provocado a aventurar-me em terreno tão
resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais
frequentes, de moças que, na busca de atinfiir o
padrão de beleza vigente, coem vftimas de anorexia
nervosa e morrem. Ninguém gosta de saber desses
acontecimentos tristes, motivados pela ânsia de

identificação com o modelo hegemônico ou, mais
patético ainda, pelo afã de ter sucesso numa carreira equivocadamente julgada fácil, mas dificílima
e penosíssima, onde um ndmero enorme de jovens
se perde todos os anos. Mas, claro, só aparecem as
lindas e bem sucedidas, cuja vida para seus admiradores é um morde rosas de festas e g/amour.
E que padrão de beleza é esse, será mesmo,
digamos, "natural'; será de fato o preferido por
homens e mulheres que não estão comprometidos
com o conhecido "Barbie /ook~? Quanto às mulheres, massacradas sem clemência por gostosas irretocáveis {na verdade retocadas pelo Photoshop), que
não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha
escondida, uma celu/itezinha e ostentam dotes de
uma perfeição na verdade fictícia, não posso falar
muito. Mas quanto aos homens posso, porque ouço
a opinião de muítos deles e não só saudosistas do
modelo violão {em inglês "hour-glass look'; aparência de ampulheta), !.!lEY.jovens também.
Em primeiro lugar, devo afirmar enfàticamente,
não por demagogia ou qualquer interesse subalterno, mas em função de uma permanente pesquisa
sociológica informal, existe vasto e devotado mercado para as gordinhas e até para os mais gordinhas
do que as gordinhas.
Mulher tem que ter cintura, violão ou ampulheta não interessa, mas é vital a formosa concavidade entre as costelas e as ancas. Creio mesmo
que, consultada a opinião pública, tanto de homens
como de mulheres, mesmo as descinturadas por
uma malhação perversa, a maioria concordaria em
que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura
feminina, é clássico, e até constituinte do doce mistério das mulheres. Ehá muitas gordinhas, sim senhor,
mantidas no modelo violão. Está bem, violoncelo,
mas com a cintura no lugar. E sei que as descinturadas, conscientemente ou não, também sabem disso,
porque noto, entre as muito fotografadas, que elas
procuram sempre posar curvando os quadris para
um lado, fingindo ainda ter a cintura insensatamente perdida.
Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas,
chega evidência científica de que o padrao esquelético ou Barbie nunca esteve com nada, não deverá
estar com nada no futuro e só está com alguma
coisa no presente devido a interesses de mercado
circunstanciais. Diz aqui numa revista científica que
o doutor indiano Devendra Sinhg, da Universidade
do Texas, chefiando uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais, onde
eles refletiam as preferéncias estéticas de suas épocas, chegou à conclusão de que a cintura, notadamente a cintura fina, sempre foi elogiodfssima nas
mulheres e tida como um elemento básico de sua
beleza. E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrá-
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rio na evolução da espécie, mas relacionado com a
saúde. As que tem cintura- a-ha!- têm mais saúde.
Isto sem dúvida abre horizontes quiçá radiosos para
muitos de nós, homens ou mulheres, hoje escravizados pelo pensamento único imposto por estetas de
meia- tigela.
Espero que o pafs se una em tomo do restabelecimento do legíUmo padrão lwcional e que a mulher
brasileira, pioneira natural so/ertemente desviada
por uma falsa modernidade colonizada, reassuma
sua estatuesca e inimitável majestade de Vênus tropical, das cheinhas ós magrinhas, todas com cintura
e bunda, o Criador seja louvado. (0 Estado de Sóo
Paulo, 14/01/2007).

599. (Procurador do Município - Prefeitura de
Cuiabá - MT/2007 - UFMT) Em relação à coesão
textual, marque a afirmativa correta.
(A) Em Aliás, ninguém entende, o conectar introduz
oposição em relação à frase anterior (primeiro
parágrafo).
(B) A expressão a formosa concavidade entre as costelas e as ancas tem como referente o termo ampulheta (quinto parágrafo).
{C) Em Agora, para alegria dos viofonófilos e cinturistas, chega evidência científica, o termo agora
introduz ideia alternativa, sem expressar temporalidade (penúltimo parágrafo).
(D) A repetição de quanto estabelece coordenação
entre duas orações sequentes (terceiro parágrafo).
(E) O conectar não só .... mas também relaclona
idelas contrastantes, de adversidade (terceiro
parágrafo).

600. {Procurador do Município - Prefeitura de
Cuiabá - MT/2007 - UFMT) Assinale o trecho do
texto em que o adjetivo permanece no grau normal,
sem assumir a forma superlativa.
(A) notícias, cada vez mais frequentes
(8) número enorme de jovens
(C) as mais gordinhas do que as gordinhas
(D) carreira dificílima, penosíssima
(E) terreno tão resvaladiço

Alternativa "b": correta.
O Nota da autora: Dicas de graus de adjetivos
no final do capítulo. Número enorme :::= número
grande: grau normal.
Alternativa "a" -cada vez maís: grau comparativo de superioridade.
Alternativa "c'' -mais .. do que: grau comparativo de superioridade.
Alternativa "d" -dificílima, penosíssima: forma
superlativa absoluta.
Alternativa "e" -tão: advérbio de intensidade
anteposto ao adjetivo resvaladiço.

2.10AJURI
601. (Procurador do Município- Prefeitura Boa
Vista- RR/2012- AJURI) Leia as frases a seguir:
1)

"Quando o poeta aparece I Sacha levanta os
olhos claros." (Manuel Bandeira)

2}

"Perdi o bonde e a esperança I Volto pálido para
casa". (Carlos Drummond de Andrade).

Alternativa "d": correta - Quanto às mulheres.. f que ... , Quanto aos homens.. /porque ... =
estabelece coordenação; as duas orações se equivalem quanto à construção sintática.

3)

"Jacqueline morta era mais bonita que os anjos".
(Manuel Bandeira)

4)

"A serenidade voltou de muito longe". (Manuel
Bandeira).

Alternativa "a" -0 advérbio aliás nâo significa
oposição, mas relaciona a ideia da frase anterior à
frase posterior significando além do mais (não se
opondo., mas acrescentando).

5)

O procurador falou claro sobre o assunto

Analise, morfologicamente, as afirmativas
abaixo, referentes às frases mencionadas:
na frase 1,".claros é adjetivo, pois caracteriza o
substantivo olhos;

Alteinativa "b" ~A expressâo formosa concavidade entre as costelas e as ancas refere-se à cintura da
mulher.

!1.

Alternativa "c" -Agora, neste contexto, tem
valor adversativo (de oposição): mas, todavia, ao
contrário de.

11!. na frase 3, mais é advérbio, pois intensifica o
adjetivo bonita;

Alternativa "e" -0 conectar não só ... mas
também está relacionando ideias inclusivas.

IV. na frase 4, muito é advérbio, pois intensifica o
advérbio longe;

na frase 2, pálido é adjetivo, pois caracteriza a
fala do "eu";

•

.•.
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V.

na frase 5, claro é adjetivo, pois caracteriza o
modo de falar do sujeito.
Está incorreta a afirmativa:

Alternativa "d"- Silepse de pessoa- O autor ou
emissor se inclui no enunciado e a flexão do verbo
passa da terceira pessoa do singular para a terceira
pessoa do plural: Os brasileiros somos alegres.

(A) apenas a V;
(B) apenas a 11;

2.12. CONSULPLAN

(C) apenas a 111;
(D)

apenas a I.

Texto para responder às questões.

Alternativa "a": correta.

MAGISTRADO FAZ SENTENÇA EM LINGUAGEM COLOQUIAL PARA COMBATER
"JURIDIQUÊS"

Assertativa I - Correta: claros "" adjetivo com
função de adjunto adnominal posposto ao substantivo olhos.
Assertativa 11 -Correta: o adjetivo que caracteriza a fala do eu, nesta frase, é predicativo do sujeito
simples e elíptico.
Assertativa 111 - Correta: mais = advérbio de
intensidade anteposto ao adjetivo bonita é comparativo de superioridade.
Assertativa IV- Correta: muito =advérbio que
intensifica o advérbio de lugar longe.

Ao decidir que uma das partes deveria indenizar a
outra, João Batista Dando disse que o valor a ser pago
nGo pode ser "tao pesado que vire um inferno':

O mundo das leis não precisa ser um universo
indecifrável. Para provar isso, um magistrado gaúcho
redigiu uma sentença trocando o tom pomposo do
Direito pela linguagem do dia a dia. O resultado foi um
texto de fácil compreensão e uma repercussão maior
do que ele imaginava: virou notícia no meio jurídico
~e fora dele.

2.11.1VIN

A ideia surgiu quando João Batista de Matos
Dando, entáo juiz do Tribunal Regional do Trabalho
da Região, viu-se completamente perdido em uma
conversa com a filha. Por mensagem, a jovem contava
sobre um novo emprego, no área do marketing.

602. {Procurador do Município - Prefeitura
Teresina- Pl/2012 - IVIN) Observe a passagem:
"As leis de nossa escola foram estabelecidas por nós
mesmos, alunos. Temos então de zelar para que

- Ela escreveu expressões como "startup·; "incubada'; "transmídia'; "DNA de marca': Aí, eu perguntei:
"minha filha, o que tu estás falando exatamente? Traduz, por favor"- conta Dando, ainda achando graça
do papo que não lhe fez sentido.

Assertativa V -Incorreta: claro é adjunto adverbial moda! da fala do sujeito e não adjetivo.

essas leis sejam cumpridas.". A figura de sintaxe
presente no trecho acima é:
{A) Zeugma.
(8) Silepse de gênero.
(C) Antonomásia.
(D) Sllepse de pessoa.

Alternativa "a": correta- No trecho citado, ocorreu
a figura de sintaxe zeugma devido à omissão da expres~
são de nossa escola: essas !eis (de nossa escola), expressão
esta que vem explícita na oração anterior. Confira, no
fina! do capítulo, a teoria de figuras de linguagem.
Alternativa "b"- Silepse de gênero- uso da forma
feminina aplicado no masculino. Ocorre em forma de
tratamento- Vossa Excelência está atrasado.
Alternativa "c" - Antonomásia ou perífrase figura de palavras -substituição de um termo pelo
outro de fádl identificação: O rei do futebol {Pelé).

Ao se dar conta de que a linguagem técnica acaba
restringindo o entendimento a poucos, geralmente
aqueles que trabalham na mesma área, o juiz, então,
se propôs ser mais claro em suas decisões ~ desafio que levou com certo exagero em abril passado,
quando foi relator no processo em que o pedreiro
Lucas de Oliveira pedia vínculo de emprego e indenização por danos morais, após sofrer ocidente em uma
obra particular, de propriedade de Itamar Carboni.
Dando foi direto na explicação do rolo. 'Três
meses depois de iniciada a obra, o pedreiro caiu da
sacada, um pouco por falta de sorte, outro pouco por
falta de cuidado, porque ele não tinha e não usava
equipamento de proteção. Ele, Itamar, ficou com pena
e acabou pagando até o serviço que o operário ainda
não tinha terminado'; disse o juiz na sentença.
Ló pelas tantas do acó!'dão, ao falar do processo
de revisão da sentença, o magistrado soltou essa: "para
julgar de novo, vou ler as declarações de todos mais
uma vez e olhar os documentos. Pode ser que me convença do contrário. Mas pode ser que não. Vamos ver':

É um texto táo coloquial que parece náo ter nada
de mais, certo? Errado. O próprio juiz conta como normalmente essa ideia seria escrita, em um processo
"normal":

- lnconformado com a sentença, que julgou
improcedente a ação, recorre o reclamante buscando
sua reforma quanto ao vínculo de emprego e indenização por acidente de trabalho. Com contrarrazóes sobem
os autos a este tribunal. Ê o relatório. Passo a decidir.
Na decisão, Dando defendeu que não havia vínculo de emprego na situação, mas que isso não impedia o trabalhador de receber indenizaçáo por danos
morais. A reparaçáo, segundo o juiz, "serve para amenizar um pouco o sofrimento de Lucas, mas também
serve para ltamC'r lembrar que tem obrigação de cuidar da segurança daqueles que trabalham na sua
casa, mesmo quando não são empregados':
(Bruna Scirea. Disponível em: btw/àh.c/icrbs.
com.br!rslnoticiaslnoticia/2015106/maqistrado-faz-l"entenca-em-linquagem-cofoquiaf-oara-combater-juridiques-4774852.html. Acesso em: 10/2015.)
603. (Consulplan - Jui:z Leigo - TJ-MG/2015) "O
sentido de temporalidade expresso no discurso refere-se a uma ocasião arbitrária, reconhecível p2los
interlocutores relativamente a um ponto de refe·
rência instituído no próprio discurso." O expresso
anteriormente pode ser exemplificado através do
destacado em:

A) "Para provar isso, um magistrado gaúcho redigiu uma sentença trocando o tom pomposo do
Direito pela linguagem do dia a dia." W§l
B)

"A id~ia surgiu quando João Batista de Matos
Danda, então juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 4$ Região, viu-se completamente perdido em uma conversa com a filha." (2°§)

C) "Ao se dar conta de que a linguagem técnica
acaba restringindo o entendimento a poucos,
geralmente aqueles que trabalham na mesma
área, o juiz, então se propôs ser mais claro em
suas decisões [...]" W§)
D) "A reparação, segundo o juiz, 'serve para amenizar um pouco o sofrimento de Lucas, mas
também serve para Itamar lembrar que tem
obrigação de cuidar da segurança daqueles que
trabalham na sua casa, mesmo quando não são
empregados'." (9°§)

Alternativa "a"- Refere-se apenas à linguagem
usada diariamente.
Alternativa "b"- Advérbio de intensidade que
intensifica o adjetivo perdido.
Alternativa "d" - Advérbio de intensidade
ligado ao verbo amenizar.
604. (Consulplan -Juiz Leigo- TJ-MG/2015) "Trés
meses depois de iniciada a obra, o pedreiro caiu da
sacada, um pouco por falta de sorte, outro pouco por
falta de cuidado, poraue ele não tinha e não usava
equipamento de proteção. Ele, Itamar, ficou com
pena e acabou pagando até o serviço que o operário
a'mda não fmha terminado." {5°§) O uso do termo em
destaque no trecho anterior tem por finalidade:

A} Preceder uma explicação relacionada ao acontecimento anteriormente explicitado.
B)

C} Anteceder a expressão de um fato que o locutor
presume já conhecido do inter!ocutor, constituindo evidência não sujeita à contestação.
D) Introduzir a continuidade lógica do raciocínio
iniciado anteriormente, iniciando um argumento
para uma tese em relação à informação anterior.

Alternativa correta: letra "b" - Por que o
pedreiro caiu da sacada? Porque ele não tinha e não
usava equipamento de proteção== causa.
Alternativa "a"- Diferença entre causa e explicação: a oração subordinada causal tem uma relação
de dependência em relação à principal, apresenta
um motivo, uma causa da ação, do acontecimento,
da ocorrência referida nessa oração principal; a explicativa também apresenta um motivo ou uma causa,
mas não da ocorrência referida na oração anterior,
e, sim, do motivo que leva o emissor a referir aquela
ação, a fazer aquele pedido, a dar aquele conselho.
Perceba que há relação de causa e efeito entre as orações e aqui está o segredo.

Duas dicas para não confundir:
l.

Quando a conjunção "porque" puder ser substituída por "que", será explicativa.

Caso não caiba a substituição, será causal e sempre poderá encaixar a conjunção "como".
2.

Alternativa correta: letra "c" - Quando o juiz
se propôs a ser mais claro? Ao se dar conta de que
a linguagem técnica acaba restringindo o entendimento a poucos. Então significa nessa circunstância,
ou seja, retoma o tempo.

Introduzir uma informação causa! tendo em vista
o fato mencionado anteriormente.

Verbo no imperativo= conjunção explicativa.

Alternativa "c" - O locutor não presume que
seja conhecido do interlocutor.
Alternativa "d" - Não se trata de argumento
para uma tese.

"1112

Revisaço'' -língua Portuguesa~ Duda Nogueira
fogo um turco, tão forte como o alemão, levantou-se
de lá e perguntou:

605. (Consulplan - Juiz leigo - TJ-MG/2015) A
reescrita do segmento "Na decisão, Danda defendeu
que não havia vínculo de emprego na situação, mas
que isso não impedia o trabalhador de receber indenização por danos morais". (9°§) cuja correção !inguística encontra-se preservada pode ser identificada em
(desconsidere possíveis alterações de sentido):

-

Aí então o turco avançou para o alemão e levou
uma trau/itada tão segura que caiu no chão. Vai daí o
alemão repetiu que não havia homem ali dentro pra
ele. Queimou-se então um português que era maior
ainda do que o turco. Queimou-se e nóoconversou. Partiu para cima do alemão e não teve outra sorte. Levou
um murro debaixo dos queixos e caiu sem sentidos.

A) Na decisão, Danda defendeu que ainda que não
havia vínculo de emprego na situação, o trabalhador poderia receber indenização por danos
morais.
B)

Na decisão, Oanda defendia que mesmo não
havendo vínculo de emprego na situação, o trabalhador não estava impedido de receber indenização por danos morais.

O alemão limpou as mãos, deu mais um gole no
chope e fez ver aos presentes que o que dizia era certo.
Não hnvia homem para ele ali naquele café. Levantou-se então um ingl~s troncudo pro cachorro e também
entrou bem. Edepois do inglês foi a vez de um francês,
depois de um norueguês etc. etc. Até que, lá do canto
do café levantou-se um brasileiro magrinho, cheio de
picardia para perguntar, como os outros: '

C) Oanda defendeu, na decisão, que não haviam

vínculos de emprego na situação, mas que isso
não impedia o trabalhador de receber indenização por danos morais.
D) Na decisão, Danda defendeu que não havia vínculo de emprego na situação, por conseguinte,
isso não impedia o trabalhador de receber indenização por danos morais.

-

brasileiro deu um sorriso cheio de bossa e veio vindo
gingando assim pro lado do alemão. Parou perto,
balançou o corpo e... pimba! O alemão deu-lhe uma
porrada na cabeça com tonta força que quase des·
monta o brasileiro.

Como, minha senhora? Qual é o fim da história?
Pois a história termina aí, madame. Termina aí que é
pros brasileiros perderem essa mania de pisar macio e
pensar que são mais malandros do que os outros.

Alternativa correta: letra "b"- Verbos no pretérito imperfeito do indicativo (ações contínuas).

Alternativa "c"- Concordância: não havia vínculos.

Alternativa "d"- Por conseguinte indica consequência e náo cabe no contexto.

Texto para responder à questão.
VAMOS ACABAR COM ESTA FOLGA

O negócio aconteceu num café. Tinha uma porção de sujeitos, sentados nesse café, tomando umas e
outras. Havia brasileiros, portugueses, franceses, argelinos, alemães, o diabo.
De repente, um alemão forte pro cachorro levantou e gritou que não via homem pro ele ali dentro.
Houve a surpresa inicial, motivada pelo provocação e

Isso é comigo?

O alemão voltou a dizer que podia ser. Então o

O Nota da autora: No comando da questão,
pede para desconsiderar alterações de sentido. Isso
significa que a análise a ser feita é puramente gramatical.

Alternativa "a"- O erro está na omissão da conjunção adversativa. Poderia ser retirada se as ide ias
fossem adicionais, mas são contrárias: sem vínculo
de emprego versus receber indenização por danos
morais.

Jssoécomigo?

- Pode ser com você também - respondeu o
alemão.

(PONTE PRETA, Stanislaw. In: O melhor de Stanis·
/aw Ponte Preta, 2. Ed. Rio de Janeiro: José 0/ympio,
1979.)

606. (Consulplan-Juiz leigo- TJ-MG/2015) Algumas palavras foram utilizadas no texto com o propósito de remeter a elementos presentes no texto ou
que são inferíveis a partir deste. Tal processo contribui para que a tessitura textual ocorra de forma clara
e compreensível. Dentre os segmentos destacados a
seguir, NÃO há ocorrência de tal mecanismo linguístlco apenas em:
A) "-Isso é comigo?" W§)
B}

"-Pode ser com você também" (40§)

C) "O negócio aconteceu num café." W§)
0) "(...] cheio de picardia para perguntar, como os
outros: L.]" W§J

Alternativa correta: letra "b"- O segredo está
nos trechos: O alemão não via homem pra ele ali

'

dentro e Pode ser com você também. Assim sendo,

C)

Alternativa "a" ~ O pronome "isso" retoma a
situação: De repente, um alemão forte pra cachorro
Alternativa "c"~ Que negócio? A história mencionada posteriormente.
Alternativa "d"- Quem são os Oll tros! O inglês,
um francês, um norueguês etc. etc.
607. (Consulplan - Juiz leigo - TJ-MG/2015) O

autor utiliza algumas expressões que caracterizam
a linguagem coloquial, adequadamente utilizada no
texto considerando-se o gênero em análise. Dentre
os comentários a seguir, caberia ao contexto e nível
de linguagem utilizados no ambiente em que se
desenvolve a maior parte dos fatos narrados:
A}

"Gostei porque ele se ateve ao tema do começo
ao fim."

B) "Não gostei porque eles não aprofundavam os
temas e variavam demais."
Cl "Não gostei porque ele divagou demais e toda
hora entrava noutros temas."
0) "Gostei do assunto, porque quando ouvi ele,
comecei a pensar em muitas coisas."

Alternativa correta: letra "d" -A linguagem é
coloquial, informal: ouvi ele. Na norma culta: quando
o ouvi. Perceba que só há erro aqui, por isso é a resposta.
Alternativa "a"- a teve- verbo ater; ateve a algo
(regência).
Alternativa "b"- Não há erro gramatical.
Alternativa "c"- Também sem erro.

É necessário tentar deixar atrás de nós um

mundo um pouco mais limpo, um pouco mais
belo do que era, mesmo que nesse mundo existam apenas um quinta! ou uma cozinha.

não se pode inferir a quem o alemão se refere.

levantou e gritou que não via homem pra ele ali dentro.

1.)

O)

E preciso que haja uma tentativa de deixar
atrás de nós um mundo um pouco mais limpo,
um pouco mais belo do que era, ainda que
esse mundo seja apenas um quintal ou uma
cozinha.

Alternativa correta: letra "d" - O uso do
verbo {haja) no presente do subjuntivo está corretíssimo por estar posposto ã conjunção integrante
e indicar dúvida. A primeira vírgula indica adição
e a segunda separa oração subordinada adverbial
concessiva.
Alternativa "a"- Verbo: o verbo ser no presente
do subjuntivo ê seja. Além disso, alterou o sujeito
para nós.
Alternativa "b"- Falta vírgula após o vocábulo
cozinha pelo fato de a oração adverbial concessiva
estar na ordem inversa- inicia o período.
Alternativa "c"- O erro está em transformar o
sujeito de seja {esse mundo) em adjunto adverbial de
lugar {nesse mundo).
609. (Consulplan- Advogado- CTBU/2014) Com
base no trecho"[...] se conforma sem convicção a opiniões nas quais não acredita.", é correto afirmar que
A) o elemento "a" pode ser substituído por "com".
B) a expressão "nas quais" pode ser substituída por
"às quais".
C) ao eliminar a expressão "sem convicção", a
regência verbal sofre alteração.
0) é obrigatória a substituição de "a" por"ãs";já que,
neste caso, ocorre obrigatoriedade da crase.

608, {Consulplan - Advogado - CTBU/2014) "É

preciso tentar deixar atrás de nós um mundo um
pouco mais limpo, um pouco mais belo do que era,
mesmo que esse mundo seja apenas um quintal ou
uma cozinha." Assinale a alternativa que apresenta
uma paráfrase do trecho anterior, cuja correção gramatical foi mantida.
A) PreCisamos tentar deixar atrás de nós um mundo
um pouco mais límpo, mais belo do que era,
mesmo que esse mundo seje apenas um quintal
ou uma cozinha.
B} Ainda que esse mundo seja apenas um quintal
ou uma cozinha ê preciso deixarmos atrás de
nós um mundo um pouco mais limpo, um pouco
mais belo do que éramos.

Alternativa correta: letra "a"- Conformar-se no
sentido de sujeitar-se, submeter-se: a algo. Exemplo:
Conformara-se às arbitrariedades do marido.
No sentido de aceitar, resignar-se: com algo.
Exemplo: Não me conformo com o resultado das
eleições.
Alternativa "b" - O pronome relativo retoma
"opiniões". Na ordem direta: Não acredita em opiniões= em que ou nas quais. Não cabe a preposição
"a".
Alternativa "c" - Não altera por se tratar de
adjunto adverbial de modo: como se conforma? Está
ligado ao verbo.

Alternativa "d" - O artigo não é obrigatório,
pois não restringe as "opiniões". Se fosse obrigatório,
a crase em "às" também seria.

Alternativa "d"- Por que é importante o treinamento? Porque os sistemas de metrô são alvos recorrentes de atentados. Retoma a ideia mencionada na
oração anteposta.

Trechos para responder à questão.

611. {Consulplan- Analista Judiciário- Área Judiciária- TRE- MGI2013) Ao substituir "as foi"mas" por
"a forma" em "As formas de governo que a teoria antigamente chamava de mo:1arquia ou aristocracia, considerando-as legítimas, atualmente apenas podem
ser chamadas de ditaduras.", torna-se adequada, de
acordo com a norma culta, a seguinte alteração

A CBTU Belo Horizonte recebeú nb madrugada
de domingo (30/3) o primeiro simulado de ataque
químico preparatório para a Copa do Mundo realizado na Estação Gome/eira do Metrô, que dá acesso
ao Expominas, onde ocorrerá a Fan Fest. (... )
Na avaliação do Coordenador Especial da Copa
pela Secretaria de Estado de Turismo e Esportes,
coronel Wilson Chagas, os sistemas de metrô são
alvos recorrentes de atentados, por isso a importância de um treinamento completo para fazer
frente a situações semelhantes. "Esse trabalho
integrado é essencial porque determina o fluxo e o
papel de cada instituição em casos de ataques biológicos e emergências, e é aqui que aprimoramos a
atuação de cada integrante das forças de segurança
envolvidas."(. .. )

(A) ... considerando-a legítima, atualmente apenas
pode ser chamada de ditadura.
(B) .. lhe considerando legítima, atualmente apenas

pode ser chamada de ditadura.
(C) ... considerando-lhe legítima, atualmente apenas

pode ser chamada de ditadura.
(D) ... considerando à ela legítima, atualmente ape·
nas pode ser chamada de ditadura.
(E)

. considerando a ela legítima, atualmente apenas pode ser chamada de ditadura.

(Disponível em: http://www.cbtu.gov.br/operadoras/sites/menuprincbh.htm.)
610. (Consulplan - Advogado - CTBUI2014) Para
que a coesão textual seja· estabelecida e mantida,
alguns termos atuam como elementos de coesão
textuaL exercendo um papel anafórico. Dentre os
termos destacados, tal função só NÃO pode ser identificada em:
A) "[...]onde ocorrerá a Fan Fest."
B) "Esse trabalho integrado é essencial[..]"
C) "[...]o primeiro simulado de ataque químico[. .]"
O) "[.. .] por isso a importância de um treinamento
completo [...]"

O Nota da autora: questão de concordância
(verbal e nominal), pronome, regência e coesão textual.
Alternativa correta: letra "a"- O pronome pessoal oblíquo "as" retoma formas em considerando-as
legítimas = considerando as formas legítimas. No
singular: considerando-a legítima =considerando
a forma legitima.
Alternativa "b"- o verbo não exige preposição
e não cabe o emprego do pronome "lhe".
Alternativa "c"- averbo não exige preposição e
não cabe o emprego do pronome "lhe".
Alternativa "d" - se não exige preposição, não
C?be o acento indicativo de crase.

O Nota da autora: questão de coesão, pronome
relativo e regência.
Alternativa correta: letra "c" -A CBTU recebeu o
primeiro simulado"" não há citação anterior do simulado e por isso não se trata de elemento anilfórico.
Perceba, nos outros casos, como ocorre a anáfora
(recurso coesivo):
Alternativa "a" - O pronome relativo onde
retoma Expominas e indica lugar. Na ordem direta: A
Fan Fest ocorrerá na Expominas.
Alternativa "b"- Qual trabalho será integrado?
O citado no período anterior: treinamento completo
para fazer frente a situações semelhantes.

Alternativa "e"- mais uma vez aparece a preposição que não foi pedida.
612. {Consulplan - Analista Judiciário - Área
Judiciária- TRE- MG/2013) Está correta a reescrita
do trecho "... (é também o regime da igualdade), em
que todos têm o mesmo valor, sejam ricos ou pobres,
integrados ou excluídos.", sem que haja prejuízo do
valor semântico, em
(A) ... cujo valor todos têm, sejam ricos, pobres, integrados e excluídos.
(B} ... em que todos têm o mesmo valor: ricos e
pobres, integrados e excluídos.

Coesào e Coerénda- Reescritura de frases

Oposições:

(C) ... os quais têm o mesmo valor, sejam ricos ou

pobres, integrados ou excluídos.
(D) ... onde todos têm o mesmo valor, sejam ricos ou

pobres, integrados ou excluídos.
(E) ... de que todos têm o mesmo valor, sejam ricos

ricos x pobres, integrados x excluídos;

!L

ilegítima x legítima;

H!. divergentes x respeitados;

IV. bem x mal.

ou pobres, integrados ou excluídos.

O Nota da autora: questão de pronome
tivo, regência e pontuação.

L

reJa~

Alternativa correta: letra "b"- O "que" é pronome relativo e retoma regime de igualdade. Na
ordem direta: todos têm o mesmo valor no regime
da igualdade. A preposição "em" foi exigida= em que
todos têm o mesmo valor. Os dois pontos podem ser
inseridos para citar quem são todos.
Alternativa "a"- Não cabe o relativo "cujo" por
concordar com o vocábulo posterior {valor).
Alternativa "c"- Não se pode pluralizar o relativo por retomar termo singular (regime de igualdade).

Alternativa "d" - Não retoma lugar concreto,
logo não se usa o relativo "onde".
Alternativa "e" - Não é exigida a preposição
"de".

613. (Consulplan - Analista Judiciário - Ãrea
Judiciária- TRE- MG/2013) Analise os trechos em
destaque.

L

" .•• em que todos têm o mesmo valor, sejam
ricos'iJu pobres, integrados ou excluídos."

JL

"Uma ditadura, em nossos dias, é ilegítima.
Só a democracia é legítima."

111. "O mínimo, numa democracia, éter dois lados

opostos, divergentes, mas, respeitados."
IV. "Porém, se eu aplicar o modelo da Ética à
Política, entenderei que um lado é o bem, e o

outro, o mal;..."
Uma relação de oposição, estabelecida por palavras e/ou ideias, pode ser verificada em

614. (Consulplan - Analista Judiciário - Área
Judiciária- TRE- MG/2013- adaptada) Na substituição de uma palavra por termos equivalentes, que
contribuem para a coesão do texto, está correto o
indicado em
(A) A democracia, regime em que a maioria escolhe os

governantes, é também o regime da igualdade, em
que todos têm o mesmo valor.

"... em 9.!J.f. todos têm o mesmo valor, ..."- regime
da igualdade
(B) A democracia, regime em que a maioria escolhe
os governantes, é também o regime da igualdade,
em que todos têm o mesmo valor, sejam ricos ou
pobres, integrados ou excluídos. Por isso, tenho
sustentado que ela é o regime mais ético que existe.

"... f.ill é o regime mais ético que existe."- regime
da igualdade
(C) As formas de governo qve a teoria antigamente
chamava de monarquia ou aristocracia, considerando-as legítimas, atualmente apenas podem ser
chamadas de ditaduras.

"... considerando-~ legítimas, .."-legítimas
(0) Queremos, de todos os candidatos, que sejam
honestos. Que não sejam antiéticos. E, entre os postulantes decentes, optaremos por critérios polfticos.
[. .. ) É preciso grandeza de espírito para sair dessa
incapacidade de pensar o que desejamos construir.

"... dessa incapacidade de pensar..." - grandeza
de espírito
(E) É preciso grandeza de espírito para sair dessa

incapacidade de pensar o que desejamos construir.
"... o gyg desejamos construir."- critérios políticos

(A) 1,11,111 e IV.
(B) I e 11, apenas.

{Cl 11 e 11!, apenas.
{D} I, 11 e 111, apenas.

(E) I, 111 e IV, apenas.

Alternativa correta: letra "a"- O pronome relativo retoma regime de igualdade: todos têm o mesmo
valor no regime de igualdade.
Alternativa "b"- A democracia é o regime mais
ético que existe.

Alternativa "c" - considerando as formas de
governo (monarquia ou aristocracia) legítimas.
Alternativa correta: letra "a"- Itens corretos: I,
li,IJieiV.

Alternativa "d" - Pronome anafórico: retoma a
ideia citada no período anterior.

11'1,;

Alternativa "e" - O pronome relativo "que"
retoma o pronome demonstrativo "o" que equivale
a "aquilo": aquilo que desejamos construir.
615. {Consulplan - Analista Judiciário - Área
Judiciária- TRE- MG/2013- adaptada) "Os recursos de integração hermenêutica, disponíveis ao aplicador contemporãneo, são suficientes para exigir,
dos agentes públicos, a conduta politicamente virtuosa e constitucionalmente positivada que se espera
deles." Considerando o período anterior, assinale a
alternativa correta.
(A) O adjetivo "disponíveis", diferente de "suficien-

B)

Em "que resultam", o "que" atua como elemento
de coesão textual e faz referência aos danos psicopatológkos e sociais.

C)

O pronome relativo "que" pode ser substituído

por "o qual", mantendo-se a correção gramatical
e semântica.
D)

Neste período, o "que" atua como conjunção,
estabelecendo ligação entre orações independentes.

E)

O trecho "cujo resultado é uma privação de

emprego" produz o mesmo sentido de "que
resultam de uma privação de emprego."

tes", refere-se a "recursos".
(B) O advérbio "politicamente" tem a função de
caracter'1zar o processo verbal.
{C) O pronome "que" representa o antecedente

"conduta", substantivo já referido.
(D) A substituição do termo "dos" por "de" em "dos

agentes" preserva o sentido original.
(E} O termo "deles" prejudica a coesão textual ao

ampliar o sentido de "agentes públicos".

Alternativa correta: letra "c"- Fácil: espera-se
deles a conduta politicamente virtuosa e constitucionalmente positiva.
Alternativa "a" - Os recursos são disponíveis e
os recursos são suficientes. Os dois adjetivos referem-se a recursos.
Alternativa ''b" - O advérbio está ligado ao
adjetivo virtuosa e não a verbo. A conduta é virtuosa;
a conduta é politicamente virtuosa.
Alternativa "d"- O artigo definido individualiza
os agentes púb!lcos e a supressão acarretaria altera~
ção de sentido.
Alternativa "e" - Não prejudica a coesão, está
claro que se espera a conduta dos agentes.
616. {Consulplan - Estágio de Direito - TRT
13/2012) "Assim, eles estão privados de qualquer
reconhecimento, e podemos prever os danos psicopatológicos e sociais - em particular, o aumento
da violência - que resultam de uma privação de
emprego." Acerca da palavra "que" é possível verificar a possibilidade de várias classificações e aplicações, de acordo com o contexto em que foi empregada. A respeito da ocorrência do "que" no período
anterior, assinale a afirmativa correta.

A) A expressão "que resultamrr pode ser substituída por "que resulta", pois o "que" se refere ao
aumento da violência.

O Nota da autora: questão de coesão e pronome relativo.
Alternativa correta: letra "b"- Basta retirar os
termos intercalados que ficará clara a informação:
podemos prever os danos psicopatológicos e sociais
que resultam de uma privação de emprego. O que
resultam de uma privação? Os danos psicopatológicos e sociais (o pronome relativo "que" os retomam).
Alternativa "a" - Deve permanecer no plural
por concordar com os danos psicopatológicos e
sociais.
Alternativa "c"- Poderia ser substituído por "os
quais".
Alternativa "d"- Trata-se e pronome relativo e
equivale a os quais.
Alternativa "e"- Altera o sujeito e, consequentemente, o sentido. Não são os danos que resultam
de uma privação, mas sim o resultado dos danos é
uma privação.

Texto para responder à questão.
Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira
e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam
para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado
dava estouros. O calor era forte no apartamento que
estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo
nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que
se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o
calmo horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as
sementes que tinha na mão, não outras, mas essas
apenas. E cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo
o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com
comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas

do edifício. Ana dava a tudo, tronquilamente, sua mão
pequena e forte, sua corrente de vida.
(Lispector, Clarice. "Laços de Família': Rio de
Janeiro: Ed. Rocco, 1998. ~Fragmento.)

617. (Consulplan - Estágio de DireitG - TRT
13/2012) A autora utiliza-se d<Js transformações de
sentido das palavras para a construção do texto1ll. O
emprego deste recurso, a linguagem figurada, Pode
ser observado em

A) "Os filhos de Ana eram bons, ..."
B)

Mas o problema é que a força da corrupção é a do
costume, é a da "moral; aquela mesma do malandro
que age "na moral'; que é "cheio de moral': Ela é muito
mais forte do que a delicada reflexóo ética que envolveria a autonomia de cada sujeito agente. Eque só surgiria pela educaçóo política que buscasse um pensamento reflexivo.

"Cresci<Jm, tomavam banho, exigiam para si,.

C) "O calor era forte no apartamento ..."
D) "... o vento batendo nas cortinas que ela mesma

cortara ... "
E)

seja o direito, seja a polícia. Do contrário, melo mundo
estaria na prisão. A mesma polícia que combate o narcotráfico nas favelas das grandes cidades poderia ocu~
par o Congresso e outros espaços do governo onde a
corrupção é a regra.

"Ela plantara as sementes que tinha na mão, ..."

O Nota da autora: questao de semântica
denotaçáo e conotaçáo.

Alternativa correta: letra "e" - Clarice Lispector, como grande poetisa e escritora literária,
cria novos significados para as palavras. Plantar as
sementes significa forma de agir, de viver e fazer crescer. Refere-se ao futuro. Que tinha na mão significa
que possuía.
Alternativa "a" - Sentido real, denotativo: o
adjetivo qualifica o substantivo {filhos).

Alternativa "b" - Os filhos cresciam, tomavam
banho ... = denotaçao.

Alternativa "c" - Muito calor = fenômeno da
natureza, sentido real.

Alternativa "d"- O vento bate na cortina, assim
como o vento pode bater no rosto. Emb-ora pareça
sentido figurado, pode ser considerado denotativo,
pois bater significa chocar-se com.

Texto para as próximas questões:.
A tradição teológica e filosófica nunca conseguiu
explicar o ~mistério da iniquidade~ a existência do mal
como potência do desejo e da ação humanas.
àra, a corrupção é o mal do nossa tempo. Curiosamente, e/a aparece como uma nova regra de conduta, uma contraditória "moral imoral': Da governo/idade aos atos cotidianos, o mundo da vida no qual
ética e moral se cindiram hó muito tempo transformou-se na sempre saqueável terra de ninguém.
Como toda moral, a corrupção é rígida. Daí a
impossibilidade do seu combate por meios comuns,

O sistema do corrupção é composto de um jogo
de forças do qual uma das mais importantes é a
"força do sentido: É ela que faz perguntar, por exemplo, "como é possível que um policial pobre se negue a
aceitar dinheiro para agir ilegalmente?"
O simples fato de que essa pergunta seja colocada implica o pressuposto de que uma verdade ética
tal como a honestidade foi transvalorada. Isso significa que foi também desvalorizada.
Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar,
mas exigir dinheiro em troca de uma ação qualquer na
contramão do dever, é porque no sistema da corrupção
o valor da honestidade, que garantiria ao sujeito a sua
autonomia, foi substituído pela vantagem do dinheiro.

Mas não somente. Aquele que age na direçáo da
lei como que age contra a moral caracterizada pelo
"fazer como a grande maioria: levando em conta que
no âmbito da corrupção se entende que o que a maioria quer é "dinheiro':
Verdade é que a ação em nome de um universal
por si só caracteriza qualquer moral. É por meio dela
que se faz o cálculo do "sentido" no qual, fora da vantagem que define a regra, o sujeito honesto se transfigura imediatamente em otário.
Se a moral é medida em dinheiro, não entregar-se a ele poderá parecer um luxo. Mas um contraditório luxo de pobre, já que a questão da honestidade nao
se coloca para os ricos, para quem tal valor parece de
antemão assegurado.
Daí que jamais se louve nos noticiários a honestidade de alguém que não se enquadra no estereótipo do "pobre~ Honesto é sempre o pobre elevado a
cidadão exótico. Na verdade, por meio desse gesto
o pobre é colocado à prova pelo sistema. Afinal ele
teria tudo para ser corrupto, ou seja, teria todo o
motivo para sê-/o. Mas teria também todo o perdóo?
O cidadão exótico -pobre e honesto - que deixa
de agir na direção de uma vantagem pessoal como
que estaria perdoado por antecipação ao agir imoralmente sendo pobre, mas não está. A frase de Brecht

•

'"'

seria suajurfsprudêncía moi:. básica: "O que é roubar
um banco comparado a fundar um?"

Ora, sabemos que essa moral imoral" tem sempre dois pesos e duas medidas, diferentes para ricos
e pobres. No vão que as separa vem à tona o incom·

preensibi/idade diante do mistério da honestidade.

De categoria ética, ela desce ao posto de irrespcindível

(C) O simples fato de que essa pergunta seja colocada implica o pressuposto de que uma verdade
ética tal como a honestidade foi transvalorada./
O simples fato que essa pergunta seja colocada
implica no pressuposto que uma verdade ética
tal como a honestidade foi transva!orada.
(D) É por meio dela que se faz o cálculo do "sentido"

no qual, fora da vantagem que define a regra, o
sujeito honesto se transfigura imediatamente
em otário./ Éatravés dela que faz-se o cálculo do
"sentido" onde, fora da vantagem que define a
regra, o sujeito honesto se transfigura imediatamente em otário.

problema metafísico.

•·•

•

Pois quem terá hoje a coragem de perguntar como
alguém se torna o que é quando a subjetividade, a individualidade e a biografia já não valem nada e sentimos
apenas o miasma que exala da vala comum das celebridades da qual o cidadão pode se salvar apenas alcançando o posto de um herói exótico, máscara do otário da
vez? (Marcia Tiburi. Cult dezembro de 2011)

618. (CONSULPLAN -Analista Judiciário- Área
Judiciária- TSE/2012) No texto, ocorre aproximação semântica entre termos que, em outro contexto,
não guardariam entre si relação de sinonlmía. Assinale a alternativa em que, no texto, os termos NÃO
guardem relação semântica de igualdade ou contiguidade.
{A) corrupção- regra
(B) mal- potência

{C) honesto- otário
(D) moral- ética

Alternativa "d": correta- Não têm relação semântica nem de igualdade, nem de contiguidade. Moral:
moralidade; ética, no contexto, adjetivo de reflexão,
que significa dentro de normas.

Alternativa "a": correta - Nada mudou, houve
apenas o emprego de inversâo- uma figura de construção que consiste na mudança da ordem natural
de expressar os termos da oração. Além disso, o
advérbio de negação atrai o pronome oblíquo: não
se entregar.
Alternativa "b" - A supressão do artigo definido "o" altera o discurso. Todo o perdão = perdão
inteiro; todo perdão= qualquer perdão.
Alternativa "c" - A preposição "de" é exigida
(fato de algo); o verbo implicar é transitivo direto
(não admite preposição).
Alternativa "d"- A conjunção integrante "que"
atrai o pronome oblíquo (que se faz); onde não está
retomando lugar fixo (uso inadequado).
Charge para a próxima questão.

Alternativa "a"- Há relação semântica de igualdade e contiguidade: ela aparece como uma regra
de conduta.
Alternativa "b" - Há relação de igualdade: a
existência do mal como potência.
Alternativa "c" - Relação de contiguidade:
honesto se transfigura em otário.".

619. (CONSULPLAN -Analista Judiciário- Área
Judiciária- TSE/2012) Assinale a alternativa em que
a alteração estrutural de um trecho do texto NÃO
tenha provocado inadequação de ordem gramatical
ou discursiva nerri alteração semântica.
(A) Se a moral é medida em dinheiro, não entregar-se a ele poderá parecer um luxo./ Se a moral em
dinheiro é medida, poderá parecer um luxo não
se entregar a ele.
(B) Mas teria também todo o perdão? I Mas teria
também todo perdão?

Rodrigo Zoam.
https:/Jfarm5.staticflickr.com/
4061/4 541220951_ cf692e3e54_ o_ d.jpg

620. (CONSULPlAN - Analista Judiciário - Área
Judiciária - TSE/2012) A respeito do quadrinho,
analise as afirmativas a seguir:
L

O humor do quadrinho se constrói com um jogo
de palavras com semelhança sonora.

H.

A noção do verbo dever na segunda fala é de
probabilidade.

111. O humor do quadrinho é construído na articulação entre texto e imagem.
Assinale

ti i9

(A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(8) se apenas as afirmativas li e lll estiverem corretas.
{C)

se apenas as afirmativas I e li estiverem corretas.

(O)

se apenas as afirmativas I e 1!1 estiverem corretas.

Alternativa "c":correta -Afirmativa I menciona
jogo de palavras com semelhança sonora. Afirmativa
l! define bem o sentido do verbo dever.
Assertativa I - Semelhança sonora entre o
inglês serial e o português cereal.
Assertativa 11 - O verbo dever poderia ser até
substituído pelo verbo poder.
Assertativa 111 - Não existe articulação entre o
texto e a imagem do quadrinho.

I
I

Texto para responder às questões.
A EDUCAÇÃO POSS[VEL

A educação benevolente e frouxa que hoje predomina nas casas e escolas é mais nociva do que uma
sala de aula com teto e chão furados e livros aos frangalhos.
Educação é algo bem mais amplo do que escola.
Começa em casa, onde precisam ser dadas as primeiras informações sobre o mundo (com criança também
se conversa!), noções de postura e compostura, respeito, /imites. Continua na vida pública, nem sempre
um espetáculo muito edificante, na qual vemos políticos concedendo-se um bom aumento em cima dos
seus já polpudos ganhos, enquanto orofessores recebem salários escrachadamente humilhantes, e artistas fazendo propaganda de bebida num momento em
que médicos, pais e responsáveis lutam com a dependência química de milhares de jovens. Quem é público,
mesmo que não queira, é modelo: artistas, líderes,
autoridades. Não precisa ser hipócrita nem bancar
o santarrão, mas precisa ter consciência de que seus
atos repercutem, e muito.
Mas vamos à educação nas escolas: o que é educar? Como deveria ser uma boa escola? Como se
forma e .se mantém um professor eficiente, como se
preparam crianças e adolescentes para este mundo
competitivo onde todos têm direito de construir sua
vida e desenvolver sua personalidade?
E bem mais simples do que todas as teorias confusas e projetos inúteis que se nos apresentam. Não
sou contra colocarem um computador em cada sala
de aula neste reino das utopias, desde que, muito mais

e acima disso, saibamos ensinar aos alunos o mais elementar, que independe de computadores: nasce dos
professores, seus métodos, sua autoridade, seu entusiasmo e seus objetivos claros. A educação benevolente e frouxa que hoje predomina nas casas e escolas prejudica mais do que uma sala de aula com teto
e chão furados e livros aos frangalhos. Estudar não é
brincar, é trabalho. Para brincar temos o pátio e o bar
da escola, a casa.
Sair do primeiro grau tendo alguma consciência
de si, dos outros, da comunidade onde se vive, conseguindo contar, ler, escrever e falar bem (não dá para
esquecer isso, gente!) e com naturalidade, para se
informar e expor seu pensamento, é um objetivo fantástico. As outras matérias, incluindo as artisticas, só
terão valor se o aluno souber raciocinar, avaliar, escolher e se comunicar dentro dos limites de sua idade.
No segundo grau, que encaminha para a universidade ou para algum curso técnico superior, o leque
de conhecimentos deve aumentar. Mas não adianta
saber história ou geografia americana, africana ou
chinesa sem conhecer bem a nossa, nem falar vários
idiomas se nem sequer dominamos o nosso. Quer
dizer, não conseguimos nem nos colocar como indivíduos em nosso grupo nem saber o que acontece,
nem argumentar, aceitar ou recusar em nosso próprio
benefício, realizando todas as coisas que constituem
o termo tão em voga e tão mal aplicado: "cidadania~
O chamado terceiro grau, a universidade,
incluindo conhecimentos especializados, tem seu fundamento eficaz nos dois primeiros. Ou tudo acabará
no que vemos: universitários que não sabem lere compreender um texto simples, muito menos escrever de
forma coerente. Universitários, portanto, incapazes de
ter um pensamento independente e de aprender qualquer matéria, sem sequer saber se conduzir. Profissionais competindo por trabalho, inseguros e atordoados, logo, frustrados.

Sou de uma família de professores universitários.
Fui por dez anos titular de linguística em uma faculdade particular. Meu desgosto pela profissão - que
depois abandonei, embora gostasse do contato
com os alunos - deveu-se em parte à minha dificuldade de me enquadrar (oh as chatíssimas e inócuas
reuniões de departamento, o caderno de chamada, o
currículo, as notas...) e em parte ao desalento. Já nos
anos 70 recebíamos na universidade jovens que mal
conseguiam articular frases coerentes, muito menos
escrevê-/as. Jovens que não sabiam raciocinar nem
argumentar, portanto incapazes de assimilar e discutir teorias. Não tinham cultura nem base alguma, e
ainda assim faziam a faculdade, alguns com sacrifício,
déixando-me culpada quando os tinha de reprovar.
Em tudo isso, estamos melancolicamente atrasados. Dizem que nossa economia floresce mas a cu/-
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tura, senhores, que inclui a educação (ou vice-versa,
como queiram .. .}, anda mirrada e murcha. Mais uma
vez, corrigir isso pode ser muito simples. Basta vontade real. Infelizmente, isso depende dos políticos,
depende dos governos. Depende de cada um de nós,
que os escolhemos e sustentamos.
(Lya Luft. Veja. 23 de maio de 2007. Adaptado)

621. {Consulplan - Advogado - Prefeitura de
Santa Madalena - RJ/2010) NÃO seria mantido o
sentido original do texto se substituíssemos "Meu
desgosto pela profissão - que depois abandonei,
embora gostasse do contato com os alunos- deveu-se em parte à minha dificuldade de me enquadrar..."
(r§) por:
A} Meu desgosto pela profis~ão - a qual depois
abandonei, embora gostasse do contato com os
alunos- provocou em parte a minha dificuldade
de me enquadrar.
B) Meu desgosto pela profissão- que depois abandonei, apesar de gostar do contato com os alunos - foi, em parte, resultado da minha dificuldade de me adaptar.
C) Meu desgosto pela profissão- que depois abandonei, mesmo gostando do contato com os alunos- deveu-se parcialmente à minha dificuldade
de me enquadrar.

marem termos ou ideias anteriormente registrados,
EXCETO:
A) "Começa em casa, onde precisam ser dadas as
primeiras informações sobre o mundo ... " 00§}
B} "... na aual vemos políticos concedendo-se um
bom aumento em cima dos seus já polpudos
ganhos, .. "W§}
C} "... g_y,g depois abandonei, ... " (r§)
0) "Dizem .Q.Yg nossa economia floresce, .. " (SQ§)
E) "Infelizmente, isso depende dos politicos, ...
(8"§)

O Nota da autora: quando se trata de pronome
relativo, é essencial volt.Jr ao texto e colocar as orações na ordem direta. Acompanhe o raciocínio nas
alternativas A, Be C.
Alternativa correta: letra "d"- Conjunção integrante: dizem isto- liga a oração princiPal à oração
subordinada substantiva objetiva direta.
Alternativa "a" - Precisam ser dadas as primeiras informações sobre o mundo em casa. Onde
retoma casa.
Alternativa "b"- Voltando ao texto: vemos políticos concedendo-se um bom aumento em cima dos
seus já polpudos ganhos na vida pública.

D) Meu desgosto pela profissão que posteriormente abandonei, embora gostasse do contato
com os alunos- deveu- se parcialmente à minha
dificuldade de me enquadrar.

Alternativa "c"- Voltando ao texto: abandonei
a profissão.

E) Meu desgosto pela profissão - que abandonei
posteriormente, embora gostasse do contato
com os alunos -foi, em parte, resultado da minha
dificuldade de me enquadrar.

a educação (ou vice-versa, como queiram .. .), anda
mirrada e murcha. Mais uma vez, corrigir isso pode ser
muito simples. Basta vontade real.

Alternativa correta: letra "a" - Houve desgosto por ter havido dificuldade de se enquadrar.
Inserindo o verbo "provocou", a ide ia é alterada, pois
o sentido passa a ser que o desgosto provocou a dificuldade de se enquadrar.
Alternativa "b"- O desgosto foi o resultado da
dificuldade e mantém a ide ia concessiva (apesar de)
Alternativa "c"- O desgosto deveu-se à dificuldade mais o uso de mesmo (concessão).
Alternativa "d"- O desgosto deveu-se à dificuldade e mantém a ideia concessiva (embora}.
Alternativa "e"- O desgosto foi o resultado da
dificuldade e mantém a ideia concessiva (embora)
622. {Consulplan - Advogado - Prefeitura de
Santa Madalena - RJ/2010) Os termos destacados
a seguir constituem elementos coesivos por reto-

Alternativa "e" - Pronome anafórico que se
refere à ideia anterior: a cultura, senhores, que inclui

623. (Consulplan - Advogado - Prefeitura de
Santa Madalena • RJ/2010) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) Em "... enquanto professores recebem salários escrachadamente humilhantes, ... " (1°§), a
expressão destacada indica tempo.
{ ) Em "Dizem que nossa economia floresce, ..
(8"§}, a autora faz uso da linguagem conotativa.
( ) Em "só terão valor!§ o aluno souber raciocinar,
avaliar, escolher e~ comunicar dentro dos limites de sua idade. " W§), os termos destacados
indicam condição.
( } A elimindção das virgulas altera o sentido do trecho: "No segundo grau, que encaminha para a
universidade ou para algum curso técnico superior, o leque de conhecimentos deve aumentar."
(5"§)

( ) Em "... mas a cultura, senhores, que inclui " edu~
cação ... " (8Q§), o uso da vírgula é facuitativo.
A sequência está correta em:

I, 1\,11\

B)

I. li, IV

C) 11,!11

AI F,V,V,F,F
V,V,V,F,F

B)

AI

DI

III,!V

E)

IV

C) V,V,F,V,F

DI F,F,V,F,F
E)

F,V,F,V,F

C Nota da autora: questão de período composto (conjunção), coerência, coesão (pronome) e
verbo.

Alternativa correta: letra "c"

Alternativa correta: letra "b"- Os itens I, 11 e IV
estão corretos.

(V) Quando vemos políticos concedendo-se
um bom aumento em cima dos seus já polpudos
ganhos? Enquanto professores recebem salários
escrachadamente humilhantes"" tempo. Eliminadas
A,OeE.
(V) Sentido figurado, conotativo, pois a economia cresce; flores florescem= denotação.

(F) Apenas o primeiro termo indica condição:
caso o aluno saiba raciocinar; o segundo e pronome

L

Certo. Desde que saibamos equivale a caso saibamos: condição.

!I.

Certo. Os verbos possuem a mesma regência e
há duas possibilidades de construção: inserir
o complemento após os dois verbos ou acrescentar no primeiro verbo e utilizar o pronome
pessoal oblíquo como elemento coesivo {as/las
retoma teorias).

pessoal oblíquo.

111. Errado. O verbo está conjugado no presente do

Eliminada B.

subjuntivo (indica hipótese), apenas o anterior
(é) está no presente do indicativo- certeza.

(V) A vírgula separa oração subordinada adjetiva explicativa e mostra que de qualquer forma o
segundo grau encaminha para a universidade ou
para algum curso técnico superior. Retirando a vir~
gula, a oração passaria a adjetiva restritiva e indicaria
que nem todo segundo grau encaminha para a universidade: informação incorreta.

IV. Certo. O verbo preparar é transitivo direto + se

(pronome apassivador) e indica voz passiva sintética. Na passiva analítica (ser+ particípio), equivale a crianças e adolescentes são preparados.

2.13. UNEMAT

(F) As vírgulas isolam o vocativo e são obrigató-

rias.

625. (Delegado de Polícia- MT/ 2010- UNEMAT)
Na revista Língua Portuguesa no 42, de abril de 2009, o

624. {Consulplan - Advogado - Prefeitura de
Santa Madalena- RJI2010) Analise as afirmativas:

cronista português João Pereira Coutinho emite sua
opinião sobre o novo acordo ortográfico celebrado
pelos países lusófonos. Leia-a.

L

Em "... desde que muito mais e acima disso, saibamos ensinar aos alunos o mais elementar, ... ", a
expressão destacada indica condição.

11. A coerência, o sentido original do texto e a correção gramatical serão mantidos caso se substitua
"... portanto incapazes de assimilar e discutir teorias." por "portanto incapazes de assimilar teorias
e discuti-las.".
11!. A forrria verbal "queira" (Quem é público, mesmo

que não queira, e modelo) foi empregada no pre~
sente do indicativo, porque a forma verbal anterior a ela também está no presente.

IV. O trecho"... como se preparam crianças e

adoles~

centes ... " equivale a "... como crianças e adolescentes são preparados ... "
Está(ão) correta(s) apenas a(s) a!ternativa{s):

Sou contra. Víscera/mente contra. Filosoficamente contra. Linguisticamente contra. Começo por
ser contra com a força das minhas entranhas: sou
incapaz de aceitar que uma dúzia de sábios se considere dona de uma língua falada por milhões. Ninguém é dono da língua. Ninguém a pode transformar
por capricho. Por capricho, vírgula: por mentalidade
concentracionária, em busca de uma unidade que,
para além de impossfve/, seria sinistra. A língua é produto de uma história; e náo foram apenas Portugal e
Brasil que tiveram a sua história, apresentando variações fonéticas, léxicas ou sintáticas; a Africa, Macau,
Ti mor e Goa, que os sábios do Acordo ignoraram nas
suas maquinações racionalistas, também têm direito
a usar e a abusar da língua.

Sobre o texto, assinale a alternativa íncorreta.

..
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(A) A insistente repetição da palavra "contra" foi um
recurso de linguagem usado pelo entrevistado
para enfatizar sua posição adversa em relação ao
Acordo.
(B) O termo "visceralmente" e a expressão "com a

força das minhas entranhas" apresentam afinidade de sentidos.
(C) "uma dúzia de sábios" refere-se expressamente

•·

a doze intelectuais responsáveis pela instituição
do Acordo.

(Dl O cronista afirma ser a língua um bem de domínio público, que nâo deve sofrer intervenção
estatal.
(E) A expressão "Por capricho, vírgula" introduz uma
autorretificaçâo do pensamento.

Alternativa "e": correta - Autorretificaçâo: retificaçâo ou correção dos próprios erros. No texto, o
objetivo é explicar.
Alternativa "a"- Sim: Sou contra. Víscera/mente
contra. Filosoficamente contra. Linguisticamente contra. Começo por ser contra com a força das minhas
entranhas.
Alternativa "b" - Visceralmente: intimamente,
profundamente.

Alternativa "c" - A dica está na oraçâo posposta: Ninguém é dono da língua.
Alternativa "d" -A língua é produto de uma história; e nâo foram apenas Portugal e Brasil que tiveram a
sua história, apresentando variações fonéticas, léxicas ou
sintóticas.
626. (Delegado de Polícia- MT /2010- UNEMAT)
Assinale a alternativa em que a evolução sequencial
e previsível dos fatos está prejudicada.
(A) O Governo apresentou a proposta, ela foi aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo
presidente.
(B) A economia mundial foi abalada por uma grande
crise, a população ficou apreensiva, mas os países já retomam seu crescimento.
(C) As grandes nações reduziram a emissáo de C02,
o planeta se superaqueceu e, agora, buscam-se
medidas para reter a degradação ambienta!.
(D) Ocorreu o acidente, a família requereu o seguro
OPVAT e, com a indenizaçâo, cobriu as despesas
hospitalares.
(E) O presidente da Nicarágua foi deposto, o
governo foi assumido por um presidente interino e o país entrou em crise interna, com reflexos mundiais.

Alternativa "c": correta- Afirmaçáo (consequência): buscam-se medidas para reter a degradação
ambiental (1); causa: o planeta se superaqueceu (2);
as grandes nações reduziram a emissâo de C02 (3).
Alternativa "a"- Afirmação+ adição+ adição.
Alternativa "b"- Afirmação + consequêncla +
oposição.

Alternativa "d"- Afirmação+ conclusão+ adiçáo.
Alternativa "e" - Afirmaçâo + adiçâo + consequência.

627. {Delegado de Polícia- MT /2010- UNEMAT)
Ninguém seró privado de direito por motivo de
crença religiosa ou de convicçóo filosófica ou política,
salvo se as invocar paro eximir-se de obrigaçóo legal a
todos imposta e recusar-se a cumprir prestaçóo alternativa, fixada em lei. (Inciso VIII do Art. 5° da Constituição
Federal Brasileira).

Sobre o texto, assinale a alternativa incorreta.
(A) A palavra "salvo" introduz restrições a eventuais
desvios no exercido das liberdades religiosa,
poHtie<l e filosófica.
(8) O verbo "invocar" tem sentido de presumir.
(C) A expressão "a todos imposta" afirma o caráter
coercitivo da lei.
(O) O texto prevê a possibilidade de se proporem
opções, desde que legais, ao cumprimento de
deveres por parte dos cidadâos.
(E) O pronome "as", em usa!vo se as invocar", refere-se às crenças e convicções.

Alternativa "b": correta - Inovar: promover
mudanças substantivas; renovar.

Alternativa "a"- Sim: Ninguém será privado de
direito por motivo de crença religiosa ou de convicção
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se
de obrigaçâo legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.
Alternativa "c" - Coercivo: capaz de exercer
coerção; que coage; que reprime.
Alternativa "d"- Sim: Ninguém será privado de
direito por motiva de crença religiosa ou de convicção
filosófica ou política.
Alternativa "e"- Salvo se inovar as convicções.
628. (Delegado de Polícia - MT I 2010 - UNE·
MAT) A redundância consiste no uso de palavras
que expressam a mesma ideia de forma excessiva.
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Assinale a alternativa em que ocorre esse fenômeno.

{D) "Mercado", neste contexto, corresponde ao
comércio de roçadeiras pelos concorrentes.

(A) O cientista falou, em vídeo, sobre o aumento de
casos de câncer no Brasil e no mundo.

(E) A repetição da palavra "maior" estabelece correspondência entre a dimensão da empresa e a
extensão do benefício oferecido.

(B) Considero que a queda do muro de Berlim e o
atentado contra o World Trade Center sejam os
acontecimentos mais importantes da história
recente.

I
I
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Alternativa "b": correta- Não altera o sentido,
apenas ocorre inversão de termos.

(C) A formação de cartéis e o monopólio exclusivo
no comércio de bens de consumo são práticas
prejudiciais aos consumidores.

Alternativa "a"- O que tem a maior garantia? A
maior linha de roçadeiras do País (sujeito).

(D) Em várias cidades brasileiras, a população saiu às
ruas para protestar contra a corrupção política.

frase.

(E) Nem sempre se identifica a doença n•Jm primeiro exame clínico.

Alternativa "c": correta - Cartel: acordo
comercial entre empresas independentes que atuam
na mesma área, para limitar a concorrência e elevar
os preços; monopólio: domínio, controle exclusivo
de urn determinado mercado por uma empresa ou
organização. Monopólio exclusivo é redundância:
posse, domínio ou controle exclusivo de alguma
coisa.
Alternativa "a" - O cientista pode falar em
vídeo ou ao vivo: não há redundância.
Alternativa "b"- Muro de Berlim e o atentado
contra o World Trade Center: não há redundância.
Alternativa "d" - Saiu às ruas para protestar:
não há redundância.

Alternativa "e"- Primeiro exame clínico: não há
redundância.

629. (Delegado de Polícia- MT/2010- UNEMAT)
nA maior linha de roçadeiras do País agora tem a
maior garantia do mercado: 18 meses" (Propaganda
veiculada na revista Veja no 43, de 28/11/2009} Sobre
o enunciado, é incorreto afirmar.
(A) O sujeito da oração é A maior linha de roçadeiras
do país.

Alternativa "c"- Poderia por estar no final da
Alternativa "d"- Sim, elemento coesivo.
Alternativa "e"- Sim: A maior linha de roçadeiras do País agora tem a maior garantia.
630. (Delegado de Polícia- MT /2010- UNEMAT)
"Aquele casamento não poderia mesmo dar certo:
ela gosta de ler Dostoievsky; já ele só lê as tírinhas e
as colunas esportivas do jornal ... e olhe lá!" Sobre o
enunciado, assinale a alternativa incorreta.
(A) A palavra "mesmon funciona como reforço argumentativo de uma opinião, a de que o casamento
estava fadado ao insucesso.
(B) O locutor fundamenta sua opinião na adversidade socioeconômica do casal.
(C) Em "ela gosta de ler Dostoievsky" ocorre uma
figuração !inguística que equivale a "Ela gosta de
ler os livros que foram escritos por Dostoievsky".
(D) Tirinhas são fragmentos ou segmentos de histórias em quadrinhos, em faixas horizontais.
{E) A expressão "e olhe lá!" faz parte linguajar coloquial e é usada para dar ênfase a uma expressão
ou fazer uma advertência.

Alternativa "b": correta - Trata-se de adversidade cultural, não socioeconômica.
Alternativa "a"- Sim: não poderia mesmo.

(B) O advérbio agora, se transposto para o início da
frase, alteraria o sentido da mensagem.

Dostoievsky.

(C) No lugar de dois pontos, poder-se-ia utilizar travessão.

no sentido horizontal.

Alternativa "c" - Ela gosta de ler os livros de
Alternativa "d" - Leem-se, sempre, as tirinhas
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Portuguesa~

Duda Nogueira

Texto para as questões.

\/P.~

?A.Q.P..
O F-OGÃO, PARA A F lA
E PAF<A O TANQUE:'

ORDEM OU BAR BAR IE
O fenômeno da violência é tão antigo quanto o
ser humano. Desde sua criação (ou surgimento, dependendo do ponto de vista), o homem sempre esteve dividido entre razão e instinto, paz e guerra, bem e mal.

Há quem tente explicar a violência. a opcão
pela criminalidade. como consequênda da
pobreza. da falta de oportunidades: o homem
fruto de seu meio. Sem poder fazer as próprias escolhas, destituído de livre-arbítrio, o indivíduo seria condenado por sua origem humi/dr>. à condição de bandido. Mas acaso a virtude é monopólio de ricos e remediados? Creio que não.
Na propaganda institucional, a pobreza no Brasil
diminuiu, o poder de compra está em alta, o desemprego praticamente desapareceu ... Mas, se a violência tem relacão direta com a pobreza, como
explicar que a criminalidade tenha crescido em
igual ou maior proporção que a renda do brasileiro? Crimina/idade e pobreza não andam necessariamente de mãos dadas.

AH., NÃO! PASSAR NO
?OSTO E'. TRABALHO SEU,
VOCf; SABE DISSO!

Na semana passada, a violência (ou a falta de
segurança) voltou ao centro dos debates. O flagrante
de um jovem criminoso nu, preso a um poste por
um grupo de justiceiros deu início a um turbilhão de
comentários polêmicos. Em meu espaço de opinião no
jornal "SBT Brasil'; afirmei compreender (e não aceitar,
que fique bem claro!) a atitude desesperada dos justiceiros do Rio.
(. ..)

Não é de hoje que o cidadão se sente desassistido
pelo Estado e vulnerável à ação de bandidos. (... )Esta·
mos entre os 20 países mais violentos do planeta. E,
apesar das estatísticas, em matéria de ações de segurança pública, estamos praticamente inertes e, pior:
na contra má o do bom senso!
(... )

Alternativa "e" -A linguagem coloquial, informal ou popular é uma linguagem utilizada no cotidiano em que não exige a atenção total da gramática, de
modo que haja mais fluidez na comunicação oral. Na linguagem informal usam-se muitas gírias e palavras que
na linguagem formal não estão registradas ou tem outro
significado. Em contrapartida a linguagem formal ou
culta é aquela que carrega consigo a rigidez das normas
gramaticais, utilizada principalmente em textos e profissões que a exigem como no Direito ou na Matemática.*
*Fonte: http://pt.wikipedia.org/

No Brasil de valores esquizofrênicos, pode-se
matar um cidadáo esair impune. Mas a lei não perdoa
quem destrói um ninho de papagaio. Écadeia na certa!

...

( )

Quando falta sensatez ao Estado é que ganham
força outros paradoxos. Como jovens acuados pela violência que tomam para si o papel da polícia e o dever
da Justiça. Um péssimo sinal de descontrole social. Éna
ausência de ordem que a barbárie se torna lei.
(Rache/ Sheherazade ·jornal Folha de São Paulo,
11 de fevereiro de 2014)
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631. (NUCEPE ~Delegado de Polícia- Pli2014) A
palavra destacada em: deu início a um turbilhão de
comentários polêmicos, presta-se a estabelecer
algum atributo, qualificação àquela que a antecede.
Uma relação diferente dessa é verificada na palavra
em destaque, em

Alternativa "a" - Natureza ou estado do que é
criminal.
Alternativa "b"- Indivíduo que vive de assaltos
a mão armada; salteador, malfeitor.

seria condenado por sua origem humilde à condição de bandido.

Alternativa "c"- Maneira de se comportar, agir
ou reagir, motivada por uma disposição interna ou
por uma circunstância determinada; comportamento. ]

b) Na propaganda institucional, a pobreza no Brasil diminuiu.

Alternativa "e" - Estado da pessoa pobre, de
quem tem carência do necessário à sobrevivência.

a)

c)

a atitude desesperada dos justiceiros do Rio.

d) Um péssimo sinal de descontrole social.
e)

Um péssimo sinal de descontrole social.

633. {NUCEPE - Delegado de Polida - Pl/2014)
Considerando os aspectos gramaticais, julgue as
opções abaixo e assinale aquela que contém uma
afirmação CORRETA.
a)

Em: Há quem tente explicar a violência, a opção
pela criminalidade, como consequência da
pobreza, da falta de oportunidades: verifica-se
uma incorreção relacionada à concordância gramatical em falta de oportunidades.

b)

Em: se a violência tem relação direta com a
pobreza, a palavra destacada poderia, sem alteração de sentido, ser substituída pela expressão

Alternativa correta: letra "d"

O Nota das autoras: Questão de classes gramaticais e semântica.

Polêmicos qualifica comentários, portanto é adjetivo. Em um péssimo sinal, a palavra em destaque é
substantivo {nomeia). O termo que qualifica é péssimo.
Alternativa "a"- qualifica origem.

já que.
c)

Alternativa "b"- qualifica propaganda.
Alternativa "c"- qualifica atitude.
Alternativa "e"- qualifica descontrole.

632. {NUCEPE- Delegado de Polícia - Pl/2014) A
opção em que a palavra destacada encontra-se em
sentido figurado ou conotativo é
a)

se a violência tem relação direta com a pobreza,
como explicar que a criminal idade tenha crescido em igual ou maior proporção que a renda
do brasileiro?

b)

o indivíduo seria condenado por sua origem
humilde à condição de bandido.

c)

afirmei compreender {e não aceitar, que fique
bem claro!) a atitude desesperada dos justiceiros do Rio.

d) deu início a um turbilhão de comentários polêmicos.
e)

Criminatidade e pobreza não andam necessariamente de mãos dadas.

Alternativa correta: letra "d"- Um turbilhão de
comentários nada mais é do que vários comentários.
No sentido denotativo: Vento impetuoso que sopra
redemoinhando.

Em: o homem sempte esteve dividido entre
razão e instinto, pâz e guerra, bem e mal, constatamos um uso incorreto da vírgula logo após a
palavra instinto.

d) Em: Não é de hoje que o cidadão se sente desassistido pelo Estado e vulnerável à ação de bandidos., o uso do acento grave, indicador de crase,
em à ação é facultativo.
e)

No trecho: como explicar que a criminalidade
tenha crescido em igual ou maior proporção
que a renda do brasileiro?, o segmento destacado
confere ao contexto uma relação de causalidade.

Alternativa correta: letra "b" - Voltando
ao texto: se a violência tem relação direta com a
pobreza, como explicar que a criminalidade tenha
crescido em igual ou maior proporção que a renda
do brasileiro?

Invertendo a ordem e fazendo pergunta à oração principal: P;,r que explicar que a crimina!idade
tenha crescido em igual ou maior proporção que a
renda do brasileiro?
Resposta; Porque a violência tem relação direta
com a pobreza. Já que indica causa e o sentido não
é alterado.
Sentido igual: já que a violência tem relação
direta com a pobreza, como explicar que a cri mina-

'•
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!idade tenha crescido em igual ou maior proporção
que a renda do bras!leiro?

Observação: trata-se de sentido {semàntica) e
não de conjunção, cuidado. Aconselho que substitua
os vocábulos para entender melhor.

Alternativa "a"- Não ocorre erro de concordân-

cia. Exemplos: falta de estudos, falta de boas maneiras, falta de conversas.

•·
,.

Alternativa "c" - Está correto pelo fato de as
vírgulas separarem pares de vocábulos antitéticos
(contrários): razão e instinto, paz e guerra, bem e mal.

Alternativa "d"- Acento de crase é obrigatório.
À substituição: vulnerável ao fato (substantivo masculino). Resultou em ao, a crase é obrigatória.

Alternativa "c"- Refere-se ã sociedade.
Alternativa "d"- Não retoma termo; sujeito de
"chega".
635. (Delegado de Polícia

os verbos sublinhados têm o mesmo sujeito, que
está superficialmente indicado apenas na primeira ocorrência.

2)

a elipse dos sujeitos dos verbos subllnhados não
afeta o entendimento da ideia expressa.

3)

apesar das elipses, pode-se estabelecer uma
coesâo entre os diversos fragmentos do trecho.

Trecho para a questão.

4) o trecho é pouco claro, pois a elipse, como figura
de linguagem, não se ajusta a um texto de opinido.
5)

a)

Aquela crença de que o brasileiro é pacífico é
falsa.

bl A situação chegou a um !imite extremo.
c)

(A)

1,2,3,4e5

(8)

2 e 3 apenas

(C) 2, 3 e 4 apenas
(0) 1, 2, 3 e 5 apenas

(E) l,4e5apenas

Mas a sociedade não é vítima.

d) quando a situação política chega a esse ponto.
e)

cabe ao leitor ir estabelecendo os devidos nexos
de sentido, mesmo na ausência de marcas explícitas de dependência.
Estão corretas as observações em:

634. (NUCEPE- Delegado de Polícia- Pl/2014) Em

Reclama do governo e se esquece de que quem colocou
os políticos lá foi ela própria, o segmento em destaque retoma, textualmente, o destaque, em

Pl/ 2009 - NUCEPE)

1)

Alternativa "e" -Indica comparação.

Aquela crença de que o brasileiro é pacífico é falsa.
O brasileiro protesta, sim. A situação chegou a um
limite extremo, os serviços prestados são tão ruim que
há um inconformismo generalizado. Mas a sociedade
não é vítima quando a situação política chega a esse
ponto, ela é culpada. Reclama do governo e se esquece
de que quem colocou os políticos/á foi elo própria.

~

Procure entender o seguinte trecho: uo Brasil figura
entd as dez nações de economia mais forte do mundo.
No c'ompo diplomático, começa a exercitar seus músculos. Vem firmando uma inconteste liderança política
regional na América Latina, ao mesmo tempo em que
atrai a simpatia do Terceiro Mundo por ter se tornado
um forte oponente das injustiças políticas de comércio
dos países ricos". Observe que:

Mas a sociedade não é vítima.

Alternativa correta: letra "e" ~ Voltando aos
períodos citados e inserindo os sujeitos: Mas a sociedade não é vítima quando a situação política chega a
esse ponto, ela (a sociedade) é culpada. {A sociedade)
Reclama do governo e se esquece de que quem colocou os políticos lá foi ela própria (a sociedade). Facilitou, não é? Retoma a "sociedade".
Embora sejam descabidas as alternativas, vamos
a alguns comentários:

Alternativa "a"- Sujeito de "é" falsa.
Alternativa
de "chegou".

"b"~

Não retoma termos; é o sujeito

Alternativa "d": correta.
1) Certo: No trecho, o sujeito Brasil é agente de
todas as ações flexionadas nos verbos.
2) Certo: A elipse (omissão) dos sujeitos sublinhados não afeta o entendimento da ideia
expressa, porque o período é formado pó orações coordenadas ã primeira oração que contém o sujeito explicito, mantendo e desenvolvendo a mesma ideia .
3) Certo: A coesão entre os diversos fragmentos
está preservada pois mentem o sentido a partir
da ldeia do primeiro fragmento.
4) Errado: O trecho é claro e a elipse, nesse caso,
ocorreu em um período onde as orações coordenadas condensam ideias sobre um mesmo
sujeito. A elipse, figura de linguagem, ajusta-se a

~:
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textos de quaisquer gêneros se usada com critério e prudência do autor.

O Brasil figura entre as dez naçóes de economia mais
forte do mundo. No campo diplomático, começa a
exercitar seus músculos. Vem firmando uma inconteste liderança política regional na América Latina,
ao mesmo tempo em que atrai a simpatia do Terceiro Mundo por ter se tornado um forte oponente das
injustiças políticas de comércio dos países ricos. Apesar de todos esses avanços, a miséria resiste.

5) Certo: A ausência de marcas explicitas de dependência é suprida pelo sentido imediato que liga
as orações coordenadas entre si.
636. (Delegado de Polícia - Pl/ 2009 - NUCEPE)
Analise o trecho: "No campo diplomático, [o Brasil]
começa a exercitar seus músculos". Do ponto de vista

Embora em algumas de suas ocorrências, especialmente na zona rural, esteja confinada a bolsões
invisíveis aos olhos dos brasileiros mais bem posióo·
·nados na escala social, a miséria é onipresente. Nas
grandes cidades, com aterrorizante frequência, ela
atravessa o fosso social profundo e se manifesta de
forma violenta. A mais assustadora dessas manifestações é a crimina/idade, que, se não tem na pobreza
sua única causa, certamente em razão dela se tomou
mais disseminada e cruel. Explicar a resistência da
pobreza extrema entre milhões de habitantes não é
uma empreitada simples. (Veja, ed. 1735).

da escolha das palavras, esse trecho:
(A) apresenta marcas inequívocas da oralidade
informaL

(B) está deslocado: não se trata de um texto literário.
{C) precisa ser entendido como uma afirmação

metafórica.
(O) está expresso conforme o sentido literal das
palavras.

(E) revela-se semanticamente pertinente, pois não
apresenta erros de gramática.

637. (Delegado de Polícia - Pl/ 2009 - NUCEPE)
A palavra 'miséria' ocorre no Texto mais de uma vez.

Alternativa "c": correta - O autor usou uma
metáfora para afirmar que, no campo diplomático, o
Brasil começa a dar sinais de entrosamento com as
potências internacionais, começa a se mexer {exercitar seus músculos).
Alternativa "a"- Não só na oralidade, seja formal ou informa!, tem-se a liberdade de usar figuras
de linguagem, como também na escrita, seja ela literária ou não.
Alternativa "b" - Está respondido na opção
anterior (A).

A repetição dessa palavra no texto, de fato, se
deve:
1)

ao cuidado do autor em marcar o núcleo temático de seu texto.

2)

à pouca possibilidade de variação !exica! dessa
palavra.

3)

ao ·mteresse do autor por aproximar seu texto
dos níveis da oralidade informa!.

4)

à disposição do autor de deixar seu texto mais
coeso e articulado.
Estão corretas as afirmações em:

Alternativa "d" - Literal é o sentido de no
campo diplomático; a expressão começa a exercitar
seus músculos está no sentido metafórico.

(B) 2 e 3 apenas

Alternativa "e" - Essa afirmativa não corresponde ao que está pedindo a proposição.

(O) 1 e 3 apenas

(A) 1,2,3e4
(C) 2, 3 e 4 apenas

(E) 1 e 4 apenas

Atenção! O texto refere-se à questão posterior.
Alternativa "e": correta.

A miséria é de todos nós
Como entender a resistência da miséria no Brasil, uma chaga social que remonta aos primórdios
da colonização? No decorrer das últimas décadas,
enquanto a miséria se mantinha mais ou menos do
mesmo tamanho, todos os indicadores sociais brasileiros melhoraram. Há mais crianças em idade escolar
frequentando aulas atualmente do que em qualquer
outro período da nossa história. As taxas de analfabetismo e mortalidade infantil também são as menores desde que se passou a registrá-las nacionalmente.

1)

Certo: A palavra miséria é o núcleo (foco) temático do texto e o autor o enfatiza em todo o
desenrolar do desenvolvimento do tema.

2)

Errado: A aparição da palavra miséria no texto
várias vezes não se deve à impossibilidade de
variação lexkal da palavra, mas ao fato de que
o autor enfatíza o tema que gera em torno da
miséria e ele não fugiu ao seu foco. Miséria (variações lexicais no mesmo sentido do texto)=
penúria, indigência, extrema pobreza.

3)

Errado: O texto não é informal; está muito bem
estruturado, de acordo com as normas cultas da
língua portuguesa.

639. (Delegado de Polícia - Pll 2009 - NUCEPE)
Observe o trecho: "E não basta que a vida social per-

4)

Certo: O autor preocupou-se com a coesão e a
articulação do texto; percebe-se que não é uma
simples repetição da palavra miséria, mas uma
forma de tratar do tema com clareza e enfatizá-lo.

pessoa humana ou de todas as necessidades de apenas
algumas pessoas." Por esse fragmento destacado, se
entende que o autor propõe:

mita apenas a satisfação de algumas necessidades da

(A)

a satisfação de todas as necessidades de todos.

638. (Delegado de Polícia - Pl/ 2009 - NUCEPE)

(8) a satisfação de algumas necessidades de todos.

Fixando-nos no sentido das palavras presentes no
Texto 2, podemos admitir as seguintes afirmações:

(C) a satisfação de todas as necessidades de alguns.

1)

Em: "uma chaga social que remonta aos primórdios da colonização", quer dizer que resgata.

2)

Em "a crimina!ldade, (... )se tornou mais disseminada", quer dizer mais intensa ..

3)

Em: [o Brasil] "Vem firmando uma inconteste
liderança política regional", quer dizer uma
inquestionável liderança.

4)

5)

Em: "Apesar de todos esses avanços, a miséria
resiste", quer dizer Malgrado todos esses avanços.
Em: "Explicar a resistência da pobreza extrema
(. .. ) não é uma empreitada simples", quer dizer
não é um encargo simples ..
Estão corretas:

(AI l,2,3,4e5
(BJ 2, 3, 4 e 5 apenas

(D)

a satisfaçào da pessoa humana quanto a determi~
nadas necessidades.

(E) a satisfação da vida social apenas para algumas

necessidades.

Alternativa "a": correta- O autor propõe vida
social justa e igualitária a todos os seres humanos na
satisfação de todas as suas necessidades.
Alternativa "b"- O autor propõe a satisfação de
todas as necessidades, não só de algumas.
Alternativa "c"- Não só a satisfação de todas as
necessidades de alguns, mas de todos.
Alternativa "d" -0 autor propõe a satisfação de
todas e não a de determinadas necessidades.
Alternativa "e" - O autor propõe que a vida
social permita a satisfação de todas as necessidades
para todos os seres humanos.

(CJ 3, 4 e 5 apenas

(DI 1, 3 e 5 apenas
(E) 1, 2

2.15. MOVENS

e 3 apenas

Alternativa "c": correta.
1)

Errado: A segunda afirmação não traduz a primeira que remonta aos primórdios- remonta=
verbo remontar no sentido figurado= da origem
de. Que resgata = verbo resgatar = recuperar,
resgatar.

2)

Errado: A segunda afirmativa não traduz a primeira: mais disseminada= mais difundida, espalhada; mais intensa= mais ousada, ativa.

3)

Certo: lnconteste- adjetivo= que não é contes~
tado, que não é discutido- inquestionável= não
se pode questionar, indiscutível.

4)

Certo: Apesar de= locução conjuntiva com valor
adversativo (oposição). Malgrado= (1) desprazer,
(2) preposição com valor adversativo= apesar de.

5) Certo: Empreitada simples = feito simples,
empreendimento simples, encargo simples =
incumbência simples, tarefa simples.

Atenção! O trecho refere-se às
questões seguintes (2).

Conciliar desenvolvimento e conservação da
natureza é o dilema do mundo neste século. Para o
Brasil, é mais da que isso, é uma equação com variáveis muito mais complexas do que a da média mundial. Para início de conversa, o país abriga 60% da
Amazônia, a maior floresta tropical do planeta e o
maior repositório de espécies animais e vegetais ainda
desconhecidas. Essa preciosidade biofógica insubstituíve/ tem sido queimado, poro abrir espaço para
a pata do gado, como lenho para carvão sem valor
algum.(... )
Sobre o mesmíssimo território instala-se uma
outra Amazônia, que quer e precisa ser desenvolvida.
Nela vivem mais de 20 mi/hóes de brasileiros. São pessoas com carteira de identidade, família para alimentar, filhos na escola, televisão na sala e uma vontade
enorme de imitarem tudo o estilo de vida de seus conterrâneos das grandes cidades do Sul. Essa população,

o

quase o dobro da existente na cidade de São Paulo,
vive da destruiçiio indiKriminada dos rewrsm naturais à~ volta.( .. .) (0 desafio de crescer e preservar.
In: Veja, n. o 2. 118, 24/6/2009, com adaptações).
640, (Delegado de Polícia- PAI 2009- MOVENS)
A respeito das estruturas linguísticas do texto, julgue
os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.
A forma verbal "Conciliar" está empregada no
infinitivo.

li.

A palavra "maior", em suas duas ocorrências, tem
função adjetiva, mas modifica substantivos de
gêneros diferentes.

111. O pronome "sua" refere-se a "Essa população".
Estão certos os itens
(A) I e ll, apenas.

(8) I e 111, apenas.
(C)

11 e 111, apenas.

(D) I, li e Hl.

Alternativa "d": correta - Todas as opçóes
estão corretas.
Assertativa 1- Conciliar= infinitivo impessoal.
Assertativa 11 - Maior {adj.) floresta "" substantivo feminino; maior (adj.) repositório"" substantivo
masculino"" depósito.
Assertativa 111- Sua =essa população(. .. ) vive
da destruição(. .. ) dos recursos naturais à sua volta
{dessa população).

2.16.CESGRANRIO

atuais. Como quem adivinha caminhos mais seguros !émenos ameaçadores, ele procura em temas do passado
alguns conteúdos pacificadores hoje distantes. O jovem
percebe a existência ~ em décadas anteriores - de sentimentos, maneiras de ser, formas de expressar, vivências. Ele percebe que eram tempos de menos loucura,
doença, agressão, tensiio, terror. São, portanto, duas formas de saudad'? diferentes da saudade tradicional, digamos, aquela qde se sente por pessom, músicas, tempos
vividos. Há também, contemporaneamente, uma terceira forma de saudade. A que eu chamo de saudade do
recente. É tal a rapidez da mudança e a vertiginosidade
do processo de transformaçiioque nos atinge, que vivências recentes ficam logo sepultadas pela avalancha de
novidades inerentes ao sistema industrial sempre a exigir substituições permanentes de tudo. Assim, o que vivemos recentemente fica parecendo tão distante e longínquo como o vivido há muito, muito tempo. Mesmo uma
geração ainda jovem já pode ter essa forma de saudade.
Com a rapidez da mudança, de alguns anos para cá, há
mais coisas sepultadas do que o ocorrido, gasto, feito,
acontecido, usado, há quatro ou cinco décadas. Haveria uma quarta forma de saudade. Chamo-a a "saudade
pelo niio-vivtdo': Há vivências, sofrências, punqências,
sentimentos, impulsos, momentos adivinhados, absolutamente reais para nossa sensibilidade, só que jamais
vividos na realidade externa. ta saudade do não-vivido,
do apenas adivfn ha do na vos tidóo mu ta nte e cortada de
ventos imaginosos da sensibilidade humana. (Artur da
Távola. Disponível em: <httpi! wwwjornalhorah.corn.
br!colunas/artur1.htm>. Acesso em 28 dez. 2004).

-INSS/2005) No texto, os vocábulos
"inusitado" (início do texto) e "pungêndas"
(final do texto) podem ser substituídos, sem
alteração de sentido, respectivamente, por:
(A) intenso e perturbações.
(8) incomum e aflições.

Atenção! A questão refere-se ao texto abaixo.

Jovem tem saudade?

A juventude de hoje vive um processo inusitado na
história: tem saudades daquilo que não conheceu nem
viveu mas sabe como foi e curte. Por quê? Em primeiro
lugar, porque vive um quottdiano de grande mutação
que a ilada fixa, consolida ou solidifica. Tudo é provisório, do bem de consumo à moradia e ao casamento. Uma
certa necessidade de solidez, pelo menos no que é básico
da vida, é importante para o jovem. Protege-o. Eaquilo
que permaneceu a respeito de mudanças ê algo sólido,
feito de um material que aplaca no jovem o medo inconsciente ou consciente da transitoriedade e provisoriedade
que o cercam. Em segundo lugar, porque o jovem tem
muito presente o nível de agressão e ameaço dos tempos

(C) rápido e exigências.
(0) inclemente e necessidades.
(E) previsível e angústias.

Alternativa "b": correta - Inusitado: que não
é usual; que é incOmum (hóbito inusitado); INSÓLITO";
pungência: sensação de dor lancinante, esp. moral ou
emocíonal; AFLIÇÁO; ANGÚSTIA.*
Alternativa "a"- Inusitado não é intenso.
Alternativa "c" - Inusitado não possui relação
alguma com rápido; pungências não são exigências.
Alternativa "d" -Inclemente: que é intransigente,
intolerante,severo;pungência não é necessidade.

I

-

1130

Alternativa "e" -Inusitado é imprevisível e não
previsível.
"Fonte: Dicionário Digital Aulete

2.17. ESAF
Atenção! A questão a seguir
refere-se ao texto abaixo.

•·

•..,

,.

Sei que grande parte da magistratura sem assento
nos tribunais superiores discorda dos !E:!!:. defendem a
adoção da sUmula vinculante, sob o fundamento de
que o instituto pretendido engessaria os demais juízes, sobretudo os de primeira instância, no ~anteiro
da qual começa a manifestar-se o espírito da jurisprudência. Penso de outra forma. Não vejo engessamento
da ação do magistrado de instância inicial no resultado dessa medida que se advoga como instrumento
de agilização da Justiça. (Hindemburgo Pereira-Diniz,
Correio Braziliense, 2510212004, com adaptações}

641. (ESAF - Analista Processual - MPU/2004)
Assinale a opção em que a expressão da primeira
coluna não retoma, no texto, a ideia da expressão
listada na segunda coluna.

{A) "que" I "grande parte da magistratura sem
assento nos tribunais superiores"
{8) "instituto pretendido" I "súmula vinculante"
(C) "da qual" I "de primeira instância"
(D) "[d]essa medida" I "súmula vinculante"
(E) "instrumento de agilização da Justiça" 1 "súmula
vinculante"

Alternativa "a": correta- Dos que defendem
= daqueles os quais defendem. Retoma o pronome

Ao longo de 60 anos, todas as estratégias brasileiras
visavam a definir os meios para realizara projeto previamente aceito para o futuro do país. A diferença para hoje
é que não basta só definir os meios, mas também os próprios fins. Nenhum dos chamados problemas brasileiros
de hoje será resolvido sem uma modificação dos objetivos que a soc;edade brasileira deve perseguir em sua
ânsia moderniz'.Jdora. (Cristovam Buarque, Da modernidade técnica à modernidade ética, com adaptações)

642. {ESAF - Analista Processual - MPU/2004)
Assinale o parágrafo que dá continuidade coerente
e gramaticalmente correta ao texto.

(A) O grande erro de o Brasil neste século, de solucionar a crise dos anos 60, proibindo o debate
de alternativas, ocorreu devido a pressão ideológica dos pensadores e políticos brasileiros.
(B) Para complicar, essas estratégias terão que ser
construídas em um movimento de crise dos
paradigmas estrangeiros, de cujos pensadores
br<'!sileiros estão órfãos de ideias.
(C) A modernização de hoje exige a modernização
do próprio conceito de modernidade. E isso
muda o trabalho estratégico, dificultando a base
de apoio para isto por causa dos interesses divergentes.
(0) Nessas condições surge a grande possibilidade
que os estrategistas que buscam um caminho
para o Brasil pensem pela primeira vez na nossa
história, em um caminho brasHeiro para o Brasil.
(E) Definindo os próprios fins, sem defender a estratégia neoliberal em uma sociedade mundial que
não conhece, eficazmente, esse instrumento de
propaganda tão abstrato e desviado da realidade quanto era a propaganda da nova modernidade em um desenho de apartação e.1tre os
povos.

demonstrativo o.
Alternativa "b" - A expressão instituto pretendido retoma súmula vinculante = instituto: regula-

mentação, norma, regra; súmula: relatório, síntese,
resumo.
Alternativa "c" - O pronome relativo da qual
refere-se à expressão de primeira instância.
Alternativa "d" - {d]essa medida refere-se a a

Alternativa "c": correta - Parágrafo gramaticalmente correto e coerente: o conceito de modernidade deve as mudanças da própria modernidade,
pois o tempo modifica as Situações e exige novas
estratégias no campo de trabalho para atender a
interesses diversos modificados pela época.

As alternativas a, b, de e são descabidas em ralação a ideias e gramática.

adoção da súmula vinculante.

Alternativa "e" - O instrumento de agilização
da Justiça é a própria súmula vinculante.

Atenção! A questão a seguir
refere-se ao texto abaixo.

Ate-nção! A questão a seguir
refere-se ao texto abaixo.
A abertura do mercado brasileiro trouxe beneficios
para o País ~ (1) acirrou a concorrência, especialmente

r
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entre as multinocionais g_ (2) empresas que controlam
antigas estatais. Por outro lado, fez surgir o medo da

espionagem industrial e obrigou as grandes companhias
que detem tecnologia moderna

g (3)

sofisticada a ado-

tarem medidas de proteção muitas vezes extremas. Isso
porque o trabalho dos espiões tecnológicos é descobrir
segredos e (4) obter informações valiosas sobre os prin-

cipais §_(5) mais lucrativos produtos das empresas ou de

mstituições militares.
Para se proteger nessa guerra silenciosa vale tudo.
(ISTOÉ, 21/1/2004, com adaptações)

643. (ESAF - Analista Processual - MPU/2004)
Assinale a opção em que a substituição da conjun~

ção e, assinalada no texto, por ponto não provoca
erro sintático. Despreze a necessidade de ajustes nas
letras minúsculas e maiúsculas.

não tratar de assuntos sigilosos pelo celular; cuidados semelhantes se estendem até mesmo às
festas de confraternização.
(C) Em São Paulo, na quarta fabricante de aviões

civis do mundo, são obrigatórios o uso de crachás de identificação, embora ninguém circula
facilmente por todos os lugares, mesmo que
tenha credencial de acesso.
{0) Algumas dependências das empresas sao res-

tritas: uma área da fábrica Xis, próximo ao local
onde ficam guardadas à sete chaves as informa~
ções estratégicas, foi interditada para impedir
que vaze.
(E) Todas as senhas e códigos da empresa ZOOX são

alteradas diariamente e os cuidados são também
direcionados a qualquer espiões que agem através dos computadores.

(AI
(8) 2
(C) 3
(0) 4

(E) 5

Alternativa "a": correta.

ponto não
provoca erro sintático, uma vez que a oração
seguinte, mesmo após um ponto, carrega a continuidade, quase explicativa, da ideia da primeira
oração através da forma verbal acirrou, no pretérito pe,rfeito do indicativo que retoma o sujeito
da oração anterior: A abertura do mercado brasileiro.

(1) Se a conjunção e for substituída por

Alternativa "b"- Termos adicionais: não se usa
o ponto final.
Alternativa "c"- Adiciona dois adjetivos.
Alternativa "d"- Liga oração aditiva.
Alternativa "e"- Termos adicionais: não se usa
o ponto final.
644. (ESAF - Analista Processual - MPU/2004)
Assinale a proposição textualmente coerente e gramaticalmente correta que pode servir de argumento
para a tese expressa no segundo parágrafo do texto.
(A) Hoje, qualquer funcionário, executivo ou não,
sabem que um micro pouca capacidade tEm
de armazenar toda tecnologia utilizada numa
empresa: é o funcionário que o opera quem sabe
de tudo.
(B) Entre as principais recomendações estão nunca
deixar documentos ou disquetes sobre a mesa e

Alternativa "b": correta -A proposição b está
gramaticalmente correta. Seu argumento dá seguimento à tese expressa no segundo parágrafo do
texto, sugerindo as principais recomendações e
cuidados que se deve ter para se proteger de espio·
nagens tecnológicas na guerra silenciosa onde vale
tudo.
Nas outras alternativas, além das ideias incoeren·
tes, há erros gramaticais:

Alternativa "a" -Qualquer funcionário, execu·
tivo ou não, sabe.
Alternativa "c"- É obrigatório 2J:i2. de crachás de identificação, embora ninguém circule
fac"ilmente por todos os lugares, mesmo que tenha
credencial de acesso.
Alternativa "d" - Algumas dependências das
empresas são restritas: uma área da fábrica Xis, próxima ao local onde ficam guardadas a sete chaves as
informações estratégicas, foi interditada para impe·
di r que vaze.
Alternativa "e"- Quaisquer espiões.
645. {ESAF - Analista Processual - MPU/2004)
Desconsiderando as necessárias alterações na pontuação e no emprego de letras maiúsculas e minúsculas, assinale a opção em que o deslocamento da
expressão ou oração sublinhada para o início do
período em que ocorre provoca erro gramatical ou
incoerência textual.
(A) É certo que muito pouco pode ser feito individu·
almente no que diz respeito às grandes mudanças provocadas pelo fim da guerra fria e pelo
desmantelamento dos dois blocos gigantes que
se contrapunham, o do Oeste e o do leste.

1:'.7.

ambiente. As vilas ribeirinhas da Amazônia e as
tribos da Austrália não sobreviveriam sem os rios
e as matas de que tiram o sustento.

(B) O terrorismo, antes uma forma rara de conflito,
tornou-se presente na vida de milhões de pes~
soas.
(C) As mudanças extraordinárias na área tecnoló-

{8)

Também já constatou que, é possível, aliar a pre~
servação ao desenvolvimento social e econômico de comunidades nativas. Do melhor exemplo disso está no Brasil, no projeto Mamirauá, no
Amazonas.

(C)

Ali, a pesquisa científica além da conservação
ambiental melhorou sensivelmente a vida dos
ribeirinhos. Hoje eles tem postos de saúde, escolas~ e muitos trabalham no projeto, com carteira
profissional assinada e salário fixo.

gica, ao mesmo tempo em que representam um
avanço revolucionário, provocam imensa ansiedade e confusão.
(D}

A incerteza política trazida pelo terrorismo, o
fato de não mais sabermos quem são nosso$
inimigos, constitui um aspecto perturbador
mesmo quando estamos em casa.

(E} As pessoas sentem-se abandonadas ~ além de

inseguras-, como se fossem a última preocupa
ção dos governantes.
(fragmentos adaptados de Tom Peters, O mundo
estó um caos, VEJA, 17 de dezembro de 2003)

Alternativa "a": correta- A oração sublinhada
não pode ser deslocada para o inicio do texto por
ser uma oração que restringe a sua antecedente e,
ao mesmo tempo, está ligada à oração subsequente.
Seu deslocamento para o início do período acarretaria incoerência textual ao período.
Alternativa "b" ~A expressão explicativa sublinhada pode ser deslocada para o inicio do periodo,
sem prejuízo de$te: Antes uma forma rara de confllto, o terrorismo tornou-se.
Alternativa "c" ~ A oração adjetiva explicativa
sublinhada poderia, sem prejuízo do período, ser
deslocada para o início: Ao mesmo tempo em que
representam um avanço revolucionário, as mudanças.
Alternativa "d" ~ As orações sublinhadas são
coordenadas à primeira oração numa enumeração
de ideias explica~ivas, podendo ser feito seu deslocamento para o início do período não prejudicando
a coerência do mesmo, apenas haveria uma inversão
de colocação de orações coordenadas.
Alternativa "e" ~ O deslocamento da oração
subordinada adverbial comparativa {sublinhada)
para o início do período não prejudicaria a coerência deste: Como se fossem a última preocupação
dos governantes, as pessoas sentem-se abandonadas~ além de inseguras.
646. (ESAF ~ Analista Processual ~ MPU/2004)
As opções abaixo são fragmentos transcritos de um
mesmo texto. Assinale aquele que foi transcrito respeitando a coerência do texto e as regras gramaticais
da norma culta.

(A) Já está provado que, quanto mais pobre é
uma comunidade, mais ela depende do meio

(O) A proposta é que países desenvolvidos, grandes

poluidores, pagam para nações mais pobres possam preservarem suas matas e florestas. Isso não
tem nada a ver com aquela antiga e errada ídeia
que a Amazônia é o pulmão do mundo.
(E} Não é conservando a Amazônia que resolverão-se os problemas ambientais da Terr~. Mas deixando de desmatá-la e de queimá-la evita que a
situação fique ainda pior. Investir em pesquisas
em outros lugares massacrados - como o Cerrado e a Mata Atlântica~ também é fundamen~
tal.
(Russe! Mittermeier,

Revista

TERRA,

setembro

de 2003, com adaptações)

Alternativa "a": correta~ Fragmento transcrito
com coerência e de acordo com as regras gramaticais.
Alternativa "b" ~ Erros: pontuação e regência
=Também j<i constatou que é possível a!iar a preservação ao desenvolvimento social e econômico de
comunidades nativas. O rrielhor exemplo disso está
no Brasí!, no projeto Mamirauá, no Amazonas.
Alternativa "c"~ Erros: pontuação e concordãncia = Ali, a pesquisa científica, além da conservação ambiental, melhorou sensivelmente a vida dos
ribeirinhos. Hoje eles tém postos de saúde, escolas e
muitos trabalham no projeto, com carteira profissional assinada e salário fixo.
Alternativa "d" ~ Erros: verbo, concordância e
regência = A proposta é que países desenvolvidos,
grandes polui dores, paguem para que nações mais
pobres possam preservar suas matas e florestas.
Isso não tem nada a ver com aquela antiga e errada
ideia de que a Amazônia é o pulmão do mundo.
Alternativa "e" - Erros: colocação pronominal, pontuação e coerência: Não é só conservando
a Amazônia que se resolverão os problemas
ambientais da Terra. Mas deixando de desmatá-

Coesão e Co€:rência- Reescritma de frases

-la e de queimá-la, evita-se que a situação fique
ainda pior. Investir em pesquisas em outro:: lugares massacrados- como o Cerrado e a Mata Atlântica- também é fundamental.
(")Inserir o advérbio de exclusão só anteposto ao
gerúndio conservando é necessário, por questao de
coerência textual.
647. {ESAF - Analista Processual - MPU/2004)
Assinale a opção de ordenação que torna os seguintes fragmentos, adaptados de VEJA, 3/3/2004, um
texto coerente e coeso.

648. {ESAF- Analista Processual- MPU/2004} As
características abaixo sobre po/ftica pública de gestáo
foram adaptadas do artigo de Ricardo de Oliveira, A
quem interessa melhorar a gestáo pública? (Correio
Braziliense, 29!02/2004)

Assinale a opção em que essas informações
estão organizadas textualmente, em um só período,
deforma coerente e grar11aticalmente correta. A política pública de gestão
~

requer uma série de medidas e compromissos
bastante exigentes e complexos.

a) O que mudou é que, hoje, americanos e europeus podem investir os reais que recebem de
suas exportações em dívidas do governo brasileiro ou na bolsa.

.,

necessita, acima de tudo, de continuidade.

.,

deve ser compreendida como uma política de
Estado e não de governo.

•

ultrapassa vários governos.

b) A oposição à globalização não tem nada a ver
com o comércio, mas com as movimentações
financeiras entre países.

{A) A política pública de gestão requer uma série de
medidas e compromissos bastante exigentes e
complexos, no entanto, acima de tudo necessita de continuidade. Por isso, deve ser compreendida como uma política de Estado e não de
governo, porque ultrapassa vários governos.

c) Isso aumenta a demanda por títulos do governo
e reduz os juros, que seriam ainda mais altos se
não existisse esse influxo internacionaL
dl Até manifestantes antig!obalização usam celulares da Nokia e imprimem seus protestos em
impressoras Hewlett Packard. Ou seja, até eles
aprovam o intercâmbio comercial entre os povos.
(A) (A) (C) (D)(B)
(B) (B) (O) (A) (()

(C) IBI (Ci IAI (DI
101 (C) (AI (B) IDI
lEI (C) (0) (B) (A)

Alternativa "b": correta -Inicia-se o texto com
uma afirmação que será argumentada a seguir: A
oposição à globalização não tem nada a ver com o
comércio, mas com as movimentações financeiras
entre países.

Palavras chave: oposição à globalização.
Sequência: Até manifestantes antiglobalização usam celulares da Nokia e imprimem seus
protestos em impressoras Hewlett Packard. Ou seja,
até eles ,aprovam o intercâmbio comercial entre
os povos ..
Ressalva: O que mudou é que, hoje, america~
nos e europeus podem investir os rea~s que recebem de suas exportações em dívidas do governo
brasileiro ou na bolsa.
Resultado: Isso aumenta a demanda por títulos do governo e reduz os juros, que s.eriam ainda
mais altos se não existisse esse influxo internacional.

(B) A política pública de gestão, ao requerer uma
série de medidas e compromissos bastante exigentes e complexos, .necessita acima de tudo
de continuidade, a qual deve ser compreendida
como uma política de Estado e nào de governo:
ultrapassa vários governos.
{C) A política pública de gestão requer uma série de
medidas e compromissos bastante exigentes e
complexos, mas acima de tudo necessita de continuidade e, portanto, deve ser compreendida
como uma política de Estado e não de governo,
porque ultrapassa vários governos.
(0) Além de requerer uma série de medidas e compromissos bastante exigentes e complexos, a política pública de gestão acima de tudo necessita de
continuidade, pois- posto que ultrapasse vários
governos - deve ser compreendida como uma
política de Estado, não sendo de governo.
(E) Além de requerer uma série de medidas e compromissos bastante exigentes e complexos, a
política pública de gestão necessita, acima de
tudo, de continuidade; deve então, não ser compreendida çomo uma política de Estado e sim de
governo, por ultrapassar vários governos.

Alternativa "c": correta.
O Nota da autora: questão de coesão, coerência e período com poste {conjunção).
É necessário perceber qual a ligação existe entre
as orações:

'·

•
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requer uma série de medidas e compromissos
bastante exigentes e complexos "" afirmação,
mas falta o sujeito.
necessita, acima de tudo, de continuidade. ""'
oposição.
deve ser compreendida como uma política de
Estado e não de governo.= conclusão.
ultrapassa vários governos.= explicação.
Perceba quais são as conjunções cabíveis: mas,
portanto e porque.
Erros:
Alternativa "a"- No entanto.
Alternativa "b"- ao requerer= não indica condição; o emprego do pronome relativo o qual.
Alternativa "d"- Alternativa incoerente.
Alternativa "e"- Alternativa incoerente.
649. {ESAF -Analista Processual - MPU/2004) Os
trechos abaixo constituem um texto, mas estão desordenados. Ordene-os de forma a comporem um texto
coeso e coerente e, a seguir, assinale a opção correta.
( ) Novas descobertas da ciência nos trazem tecnologias que podem tanto melhorar nossa vida
quanto nos trazer danos.
( ) Ainda com relação à energia nuclear, sabemos
que o acesso a materiais radioativos é restrito e
controlado, mas ainda nos é permitido usufruir
dos benefícios desse tipo de energia.
( ) As leis, portanto, são fundamentais para controlar o uso das novas tecnologias, como evidenciam tais exemplos. Deve-se, contudo, ter cuidado com o poder de certos grupos na elaboração de leis~ já se errou no passado, condenando
à fogueira Gali!eu.
( ) A energia nuclear, por exemplo, trouxe a tomografia computadorizada, mas, também, a bomba
atômica. Esse fato comprova que precisamos
de legislação e vigi!ância, como as que evitam
o comércio de sangue ou de órgãos, mas permitem que milhões de vidas sejam salvas com
transplantes.
( ) Sabemos, também, que, hoJe, temos um desafio: controlar a biotecnologia. É preciso criar
mecanismos de controle que permitam que a
pesquisa com embriões humanos seja realizada
somente por grupos -credenciados e com capacidade demonstrada na área.
(A) 1 -2-3-4-S

(B) 4-5-3-1-2
(C) 2-4-·1-5-3

(0) 3-1-2-5-4
(E) 1-3-4-2-5

Alternativa "e": correta- Eliminando para chegar rapidamente à resp0sta:
O primeiro item po1e iniciar um texto {atenção
às alternativas~ e~);
O segundo item não pode iniciar o texto: Ainda
com relação. Eliminada alternativa f·
O terceiro item não pode iniciar o texto: As leis,
portanto, são fundamentais. Eliminada alternativa Q..
O quarto item não pode iniciar o texto: A energia
nuclear, por exemplo, trouKe a tomografia computadorizada. Exemplo de quê? Alternativa 2.
elímindda.
Agora é seguir a sequência provável do item 1,
através das ideias ou palavras chave:
Novas descobertas da ciência nos trazem tecnologias que podem tanto melhorar nossa vida
quanto nos trazer danos.
A energia nuclear, por exemplo, trouxe a
tomografia computadorizada, mas, também, a
bomba atômica. Esse fato comprova que precisamos de legislação e vigilância, como as que evitam
o comércio de sangue ou de órgãos, mas permitem
que milhões de vidas sejam salvas com transplantes.
Pronto! Exemplifica tecnologias que podem
melhorar nossa vida ou nos trazer danos. Isso não
ocorre na alternativa a.
650. (ESAF - Analista Processual - MPU/2004)
Assinale a opção em que o período atende plenamente às normas de constituição do período.
(A) Há interesse recursal por parte da requerida,
com vistas a uma sentença, a qual o juiz simplesmente homologa a desistência requerida pelo
autor, é meramente processual, extinguindo
assim, o feito, sem julgamento do mérito.
(B) Não é o caso de suprimento de instância nem
de desrespeito ao principio da demanda, pois,
ainda que o pedido tenha sido de cassação, por
disposição processual cível, e a matéria seja de
ordem pUblica, é lícito ao tribunal decidir.
(C) O tribunal, conhecendo do recurso, deve dar-lhe
provimento sob o fundamento de que rege o
Código de Processo Civil, no tocante ao instituto
da desistência, que após a citação da requerente,
completa-se a relação jurídica, passando este a ter
interesse jurídico no prosseguimento do feito.

r

Co .c: ,.bo P.· CtJen~nd<l- F:eescritura de frases

(D) O tribunal só poderá, ao julgar decisão termi-

nativa, apreciar o mérito da causa se presente

I
I
I

dois requisitos: matéria estritamente de direito
e requerime,1to do requerente. Havendo quebra
do princípio da demanda, caso náo requerido
pelo requerente conforme dispóe a norma.

(E) O tribunal deve conhecer do recurso e dar-lhe
provimento ao fundamento que como a causa
estava devidamente instruída e apta para julgamento, o juiz deveria tê-la feito, devido ao princípio das relações jurídicas.
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construção de novo código de ética médica e
legislação federal em sintonia com os novos tempos.
(D) É necessário um contrate social que defina minimamente o ser humano como um ser provido
da capacidade de exercer o livre-arbítrio. Ao
Estado, cabe proteger tal capacidade - apenas
a natureza poderá restringi-la (doença) ou aboli-la (morte). A maior contribuição da natureza ao
livre-arbítrio, e, portanto, ao humano em cada
um de nós são o nosso patrimônio genético.
(E) Um novo código de ética deve preser·var os inte-

Alternativa "b": correta- Cuidado, pois a intercalação não é da conjunção, mas sim da expressão
posposta a ela e por isso está correta a alternativa
(leia o que está em negrito): Não é o caso de suprimento de instância nem de desrespeito ao princípio da demanda, pois, ainda que o pedido tenha
sido de cassação, por disposição processual cfve!, e a
matéria seja de ordem pública, é lícito ao tribunal

resses dos cidadãos, inclusive daqueles doentes,
e fazer do Estado guardião das liberdades individuais contra a tirania da maioria. Espera-se que
nossa herar.ça de Hipócrates - primeiro, não
causar dano- constitua, por mais um milênio, o
limite da ciência e, em particular, da arte médica.
(Adaptado de Antonio Oliveira dos Santos)

decidir.
Alternativa "a" -Trecho incoerente por haver
erro de pontuação e falta de continuidade nas ideias.
Alternativa "c" - Não há sequência lógica de

ideias.
Alternativa "d"- Apreciar o mérito da causa se
presentes dois requisitos.
Alternativa "e"- Conhecer o recurso.
651. (ESAF - Analista Processual - MPU/2004)
Em relaçãO ao emprego dos sinais de pontuação, à
concordância, à regência e à grafia, assinale o trecho
abaixo que foi transcrito com correção gramatical.
{A) Na atualidade, avanços da biologia molecular e
genética começam a viabitlzar procedimentos
médicos que afetam as fronteiras do universo
ético. O "Projeto Genoma Humano", responsável
pela leitura do nosso código genético e as técnicas de clonagem de embriões de mamíferos
cataliza discussões calorosas, não raro desinformadas sobre a necessidade ou não de expansão
desse universo ético.
(8) Ignorar os potenciais benefícios e os custos
sociopolíticos associados a medicina molecularalternativa inercial-, é moralmente repugnante.
Uma estratégia de instrução do debate deve
incluir o estudo crítico de cenários hipotéticos e
reais.
(C) É difícil delimitar o universo ético de uma sociedade, que se queira democrática. Abandonado
o fetiche da "ética absoluta", resta a sociedade,
inclusive aos profissionais de saúde, debates e

Alternativa "e": correta.

O Nota da autora: encontrar os verbos e os respectivos sujeitos para não precisar reler as alternativas: Um novo código de ética deve preservar os
interesses dos cidadãos, inclusive daqueles doentes,
e fazer do Estado guardião das liberdades individuais contra a tirania da maioria. Espera-se que nossa
herança de Hipócrates- primeiro, não causar dano
-constitua, por mais um milênio, o limite da ciência e, em particular, da arte médica. Relembrando:
sujeito oracional =verbo da oração principal no singular.
Alternativa "a" - Na atualidade, avanços da
biologia molecular e genética começam a viabilizar
procedimentos médicos que afetam as fronteiras
do universo ético. O "Projeto Genoma Humano",
responsável pela leitura do nosso código genético e
as técnicas de clonagem de embriões de mamíferos,
catalisa discussões calorosas, não raro desinformadas sobre a necessidade ou não de expansão desse
universo ético.
Alternativa "b" -Ignorar os potenciais benefícios
e os custos sociopolíticos associados à medicina molecular {ao molde)- alternativa inercial-, é moralmente
repugnante. Uma estratégia de instrução do debate
deve incluir o estudo crítico aos cenários hipotéticos e
reais.
Alternativa "c" - É difícil delimitar o universo
ético de uma sociedade que se queira democrática.
Abandonado o fetiche da "ética absoluta", restam
à sociedade (ao homem), inclusive aos profissionais
de saúde, debates e construÇão de novo código de

ética médica e legislação federal em sintonia com os
novos tempos.

ortopédico. Gilberto Orivaldo Chierice, professor do
Instituto de Qulmica da Universidade de São Paulo
(USP) em São Carlos, desenvolveu um polímero que
pode adquirir a porosidade do osso, além de pinos feito) de outra espécie de polimero- tudo à base de óleo
de mamona. O sensacional dessa história é que o organismo não reconhece o implante como corpo estranho.

Alterniltiva "d" ~É necessário um contrato social
que defina minimamente o ser humano como um ser
provido da capacidade de exercer o livre~arbítrio. Ao
Estado, cabe proteger tal capacidade~ apenas a natureza poderá restringi-la {doença} ou abo!i-la (morte).!!:_
maior contribuição da natureza ao livre-arbítrio, e, portanto, ao humano em cada um de nós é o nosso patrimônio genético.

Revista Veja - Edição 1989. 30 de dezembro
de 2006. Adaptado.
653. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:

2.18. FEPESE

Texto:
Os delírios são raciocínios aparentemente lógicos, mas em que o delirante perde a capacidade de
comparar as conclusões dos raciocínios com a realidade observável. Eles podem ter grande coerência
interna - consta que a palavra "louco" é corruptela
de "lógico " ~ mas não resistem a qualquer comparação com a realidade externa do pensamento.
Comparação, no entanto, que o delirante é incapaz
de fazer. Por exemplo, imaginar que os cavalos têm
asas é delirar.

652. {FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele falso ou verdadeiro:

e

( ) No texto acima, é possível identificar diferentes
classes de vocábulos, entre os quais:
a)

Substantivos: delírios, lógicos, corruptela, coe~
rência, exemplo etc.

b)

Adjetivos ou locuções adjetivas: delirante, louco,
do pensamento, incapaz etc.

( ) No texto acima, há três ocorrências do vocábulo
QUE. Nas duas primeiras ocorrências, o vocábulo
QUE tem a mesma função de pronome relativo e,
como tal, inicia orações subordinadas adjetivas;
na última ocorrência, tem a função de conjunção
integrante e, nesse caso, inicia oração subordi~
nada substantiva predicativa.
( ) Verdadeiro ( ) Falso

Resposta: (verdadeiro)
O Nota da autora: Questão sobre a palavra QUE
e período composto (pronome relativo e conjunção
integrante).
Para ser pronome relativo pode ser substituído
por o (a) qual ou os (as) quais = oração subordinada adjetiva; para ser conjunção integrante,
pode-se encaixar o pronome catafórico isto antes do
''que":::: oração subordinada substantiva.
uma descoberta que vem sendo considerada
uma revolução: a qual = oração subordinada
adjetiva restritiva (sem pontuação};
um polímero que pode adquirir a porosidade do
osso: o qual =oração subordinada adjetiva restritiva (sem pontuação);

( ) Verdadeiro ( ) Falso

O sensacional dessa história é que o organismo:

Resposta: (falso)

é isto. A oração termina com verbo de ligação,

O Nota da autora: questão de classes gramaticais, muito útil para saber analisar sintaticamente as
orações.

Alternativa "a" -Lógicos = adjetivo de delírios
(substantivo), pois qualifica;

Alternativa "b" -Delirante
(nome·la); louco:::: substantivo.

=

substantivo

Texto:

No Bra5í/, registrou~se uma descoberta que vem
sendo considerada uma revolução no tratamento

correto? Temos uma oração predicativa.

..,_ Dica: para haver verbo de ligação, é preciso
haver predicativo e para haver predicativo, deve
haver verbo de ligação (mesmo que implícito).
654. (FEPESE - Promotor de Justiça - SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se
ele é falso ou verdadeiro:
( ) O sentido da preposição "até" é igual nas duas
frases a seguir.
a)

Não conseguimos saber até que ponto essas evidências são suficientes para formular a acusação.

1 l ~7

b) Há evidéncias nos documentos anexados ao processo de que até um alto funcionário do Ministério dos Transportes está envolvido na fraude.

{0) Margarete simpatiza muito por Alexandre.
A pesquisa científica foi realizada à doze anos.

Débora namo1·ava secretamente Ricardo.

( ) Verdadeiro ( ) Falso

Resposta: {falso) ~ Até pode ser preposição e
indicar limite (a) e pode ser palavra denotativa de
inclusão que significa inclusive {b). O sentido nas
duas frases é distinto.

2.19 MAIS

Alternativa correta: letra "b"
O

Alternativa "a"- Simpatiza.
Alternativa "c"- .. .foi realizada há doze anos.

11. A pesquisa científica foi realizada há doze anos.

Alternativa "d"- ...foi realizada há doze anos.

111. Débora namorava secretamente com Ricardo.

(A)

'

- Ortografia: simpatizar e há (tempo decorrido);
regência: Débora namora Ricardo =verbo transit:vo
direto, sem preposição.

l. Margarete simpatiza muito com Alexandre.

655. (MAIS- Procurador Município - Prefeitura
limeira- SP/2014) t correto o que se afirma em

Nota da autora: Questã'l' de ortografia, con-

cordância e regência.

657. (MAIS - Procurador Município - Prefeitura
Limeira- SP/2014) Ainda em relação às frases, a
(A) terceira apresenta erro de regência verbal.
(B) segunda apresenta erro de verbo e crase.

(8) 11.

(C) primeira apresenta erro de ortografia.

(C) le!l.

(0) primeira apresenta erro de regência verbal.

(Dl llel!l.
Alternativa correta: letra "a"- Sim, verbo tranAlternativa correta: letra "c."

sitivo direto: namora alguém.

O

Alternativa "b" - Verbo correto: tempo
rido; não há possibilidade de haver crase.

Nota da autora: Questão de regência e con-

cordância.

Alternativa "c"- Ortografia correta.

I. Regência: simpatiza com alguém= certo. Eliminadas B e D;

ll. Concordância: o verbo haver quando indica
tempo decorrido é invariável =certo. Eli minada A;

111. Débora namorava secretamente Ricardo:
o verbo namorar é transitivo direto e não admite
preposição.

decor~

Alternativa "d" - Não há erro: simpatiza com
alguém.

2.20VUNESP
658. (Vunesp - Procurador Município - Prefei~
tura São José do Rio Preto - SP/2014) Assinale

riam corretas em:

a alternativa que completa, correta e respectivamente, de acordo com a norma-padrão, as lacunas
das frases a seguir.

(A) Margarete simpatisa muito com Alexandre.

L

Nas tribulações do dia a dia, enquanto não

li.

Mas por trás disso tudo existe um planeta extremamente complexo-~-----~·

656. (MAIS - Procurador Município - Prefeitura
Limeira- SP/2014) Ao reescrever as frases, elas esta-

A pesquisa científica foi realizada há doze anos.
Débor-a namorava secretamente Ricardo.
(B) Margarete simpatiza muito com Alexandre.
A pesquisa científica foi realizada há doze anos.
Débora namorava secretamente Ricardo.
(C) Margarete simpatiza muito com Alexandre.
A pesquisa científica foi realizada a doze anos.
Débora namorava secretamente com Ricardo.

111. B<Jsta olhar para o planeta e---~---·
(A) houve uma crise maior, esquecemos o planeta.
sem o qual não viveríamos ... conscientizar-se a
distribuição de água.
(B) haver uma crise maior, esquecemos o planeta.
sem que não viveríamos ... conscientizar-se a distribuição de água.
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(C) houvesse uma crise maior, esquecemos o planeta ... sem o que não viveríamos ... conscienti~
zar-se com a distribuição de água.

..

,

(D) houver uma crise maior, esquecemos o planeta ...
sem qual não viveríamos ... conscientizar-se pela
distribuiçào de água.
(E) houver uma crise maior, esquecemos o planeta ...
sem o qual não viveríamos .. conscientizar-se da
distribuição de água.

•.I

i

Alternativa correta: letra "e"
O
Nota das autoras: Questão de verbo e
regência. Trabalhe por eliminação para evitar erro.

l. ... enquanto não houver = o verbo indica
dúvida- futuro do subjuntivo. Eliminadas A, 8
e C facilmente. Note que para usar houvesse, o
verbo esquecer deveria estar no futuro do pretêrito do indicativo (esqueceríamos), pois são os
dois tempos condicionais.
ll. O pronome relativo retoma "um planeta extre~
ma mente complexo"; na ordem direta: não viveríamos sem um planeta. A preposição "sem" foi
exigida e deve preceder o pronome: sem o qual.
Eliminada D. Encontrada a resposta.
111. Basta olhar para o planeta e conscientizar-se da distribuiçáo de água ou Basta olhar para
o planeta e se conscientizar da distribuiçáo de

(E) listam-se as razOes para protegermos a Terra ... 0
clima é agradável e perfeito, benéfico a sobrevivência das pessoas ... Sem a lua, o clima não esta~
bilizaria-se.

Alternativa correta: letra ·t'c"
O Nota da autora: Questào de concordância
(voz verbal), crase (regência) e colocação pronominal, respectivamente.
I. Listar é transitivo direto seguido de pronome
apassivador se "" voz passiva sintêtica. Transpondo para a passiva analítica: As razões para
protegermos a terra são listadas. O verbo deve
concordar com o sujeito"" listam-se. Eliminadas
alternativas 8 e D.
2.... benêfico à sobrevivência das pessoas. Substitua o substantivo feminino por um substantivo
masculino qualquer, resultando em ao, há crase
""benêfico ao homem. Eliminadas A e E. Reposta
encontrada sem analisar o último trecho (se
fosse em sua prova, já poderia ir para a próxima
questão).
3.... o di ma não se estabilizaria: o advêrbio de
negãção "não" atrai o pronome oblíquo.

2.211BFC

água.

659. (Vunesp - Procurador Município - Prefeitura São José do Rio Preto- SP/2014) Reescrevendo-se as frases- Eis algumas das razões para protegermos a Terra ... O clima ê agradável e perfeito, para
que possamos sobreviver ... Sem a lua, o clima não
poderia ser estável. - obtêm-se versão correta, de
acordo com a norma-padrão, em:
(A) Listam-se as razões para protegermos a Terra .
O clima é agradável e perfeito, benéfico a sobrevivência das pessoas .. Sem a lua, o clima não se
estabilizaria.
{8) lista-se as razões para protegermos a Terra ... O
clima é agradável e perfeito, benéfico a sobrevivência das pessoas ... Sem a lua, o clima não estabilizaria-se.
(C) Listam-se as razões para protegermos a Terra ...
O clima é agradável e perfeito, benêfico à sobrevivência das pessoas ... Sem a lua, o clima não se
estabilizaria.
(D) Lista-se as razões para protegermos a Terra ... O
clima ê agradável e perfeito, benéfico à sobrevivência das pessoas ... Sem a lua, o clima não estabilizar-se-ia.

Trecho para a questão.
(.. .)

Existe gente que faz disso uma profissão, e passa
a vida elogiando os outros, mas não é delas que estamos falando. Só vale se for de verdade, e se você
começar a se exercitar nesse jogo e, com sinceridade,
elogiar o que merece ser elogiado, irá espalhando
alegrias e prazeres por onde passar, que fatalmente
reverterão para você mesma, porque a vida costuma
ser assim.
Apesar de a vída ter me mostrado que nem sempre é assim, continuo acreditando no que qorendi na
infância, e isso me faz muito bem.
(disponível em: http://www1.fo/ha.uol.com.br!
fsp/cotidiari!ff061J200502.htm)

660. {IBFC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRE-AM/2014) Ao observar o último parágrafo do trecho, percebem-se vários elementos coesivos. Assinale
a opção que apresenta um comentário morfológico ou
sintático incorreto sobre um desses elementos.
(A) "ter me mostrado que nem" (Trata-se de uma
conjunção subordinativa integrante.)

•'r
i

!
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{8) "no que aprendí" (Trata-se de um pronome relativo

que exerce a função sintática de objeto direto.)
(C) "e isso me faz muito" {Trata-se de uma conjunção

coordenativa que contribui para a progressão

textual.)
(D) "e isso me faz muito" (Trata-se de um pronome

demonstrativo com papel anafórico.)

Questão ANULADA. Vamos aos comentários.
Alternativa "a" ~ Certo: ter me mostrado ISTO.

muito comum em textos publicitários, em discursos
políticos ou de autoridade.
Alternativa "a"- Não há demonstração de sen·
timento.
Alternativa "c" - Não transmite uma informação objetiva, não expõe dados da realidade de modo
objetivo. Geralmente, o texto referencial apresenta-se na terceira pessoa do singular ou plural, pois
transmite impessoalidade. A linguagem é denotativa, ou seja, não há possibilidades de outra interpretação além da que está exposta.

nome relativo retoma o pronome demonstrativo
"o". Ordem direta: Aprendi aquilo (o)= objeto direto.
Como o relativo retoma o demonstrativo, dizemos
que possui a mesma função sintática do termo que
retoma.

Alternativa "d"- Não explica o código usando
o próprio código, característica principal da metalinguagem. Exemplo clássico: na peça Hamlet, de
Willlam Shakespeare. l'lesse caso, a metalinguagem
consiste no uso de uma peça de teatro dentro da
própria peça: existe uma trupe de teatro fazendo
uma peça, a pedido do protagonista, dentro da peça
Hamlet. Além disso, Shakespeare usa sua própria
peça para refletir sobre como um ator deve se comportar em cena. Ou seja, Shakespearefala sobre a linguagem teatral dentro da peça de teatro.

Alternativa "c" - ldeia adicional. conjunção
coordenada aditiva.

2.22ACAFE

Cabendo o prunome anafórico, fica claro que temos
uma conjunção integrante {liga o verbo à oraçáo
subordinada substantiva objetiva direta).
Alternativa "b" - acreditando no que aprendi
equivale a acreditando naquilo que aprendi. O pro-

Alternativa "d" - Exato: o que me faz muito

bem? Isso. Isso o quê? O fato de que continuo acreditando no que aprendi na infância.

Todas as alternativas estão corretas, por isso foi
anulada a questão.
661. (IBFC - Analista Judiciário- Área Judiciá·
ria- TRE-AM/2014) A linguagem cumpre funções

que dependem da intenção do emissor e da relação
que se pretende estabelecer com o receptor, dentre outros aspectos. No trecho "Faça um pequeno
esforço e diga alguma coisa que você notou e gostou;", percebe-se a seguinte função da linguagem:
(A)

emotiva, marcada pelo sentimento do emissor.

(B) co nativa, voltada para o interlocutor.
(C)

referencial, destacando-se o objetivo da autora.

(0) metalinguistica, priorizando-se o próprio código.

Alternativa correta: letra "b"
O
gem.

Nota da autora: Questão de função de língua·

O trecho possui linguagem conativa ou apelativa, pois possui o objetivo de influenciar, convencer
o receptor de alguma coisa por meio de uma ordem,
sugestão, convite ou apelo (daí o nome da função).
Os verbos costumam estar no imperativo (Faça) ou
conjugados na 2a ou 3a pessoa. Esse tipo de função é

Texto para a questao.
BRASIL VIVE TRAGiDIA NA SEGURANÇA
PÚBLICA, DIZ ESPECIALISTA.

O Brasil vive uma tragédia na área da segurança
pública, afirmou hoje o especialista Ricardo Ba/estreri,
durante seminário na Feira Internacional de Segurança Púb!íca e Corporativa (Laad Security 2014), que
reúne até quinta-feira no Riocentro, zona oeste da
capital fluminense, empresas fabricantes e fornecedores nacionais e internacionais de tecnologia, equipamentos e serviços. Segundo ele, a falta de recursos. de políticas públicas para o setor e de investimento nas carreiras policiais contribuem para
que anualmente o país perca em torno de 53 mil
vidas desnecessariamente.
"Estamos matando por ano, no país, quase uma
cidade de médio porte. São quase 700 mil pessoas
entre homicídios e mortes no trânsito. São 53 mil
homicídios por ano~ comentou ele. "É uma desgraça
constante e crônica na área da segurança. Não é qualquer tipo de morte, estamos eliminando anualmente
todo uma geraçâo de jovens: em geral, negros, pobres,
na faixa dos 14 aos 24 anos: ressaltou.
Corilprar mais armas, viaturas, rádios e coletes
apenas, sem tecnologia de ponta, como sistemas de
comando e controle, vfdeo e monitoramento, apare~
/hamento e treinamento dos policiais, é fazer mais do
mesmo, segundo ele. "Não teremos a menor chance

carreiras policiais contribuem para que anualmente o país perca em torno de 53 mil vidas
desnecessariamente", o verbo ''perca" deveria
estar flexionado na terceira pessoa do plural do
presente do subjuntivo para que houvesse concordância com o sujeito "53 mil vidas".

de reduzir o número de mortes. nem dos demais
crimes que assolam hoie a sociedade brasi:
leira. se não tivermos mais seriedade na gestão
pública. Comprar apenas apetrechos é manter a poli-

tica do espetáculo, que é a do tiroteio, do chute na
porta, da quantidade de prisóes e, ao final, o resultado
é pífio'; comentou. (. .. )
Outro problema também relatado no seminário
foi a ineficié!ncia dos inquéritos policiais. "Menos de
8% em média dos crimes são apurados e menos de 2%
são punições de homicídios. Cerca de 98% das mortes dolosas no Brasil não são punidas. A impunidade
é quase absoluta'; lamentou ao se referir às polícias brasileiras como "meias polícias'~ que fazem
trabalhos incompletos e se atrapalham entre si.

"Não defendo a unificação das polícias, mos do ciclo
de trabalhos das polícias'; declarou.
O oa/estrante disse que a Polícia Civil transformou-se em mero cartório de registros e de orocedimenros já que os delegados hoje são iuízes de instrucão sem noder, segundo ele. '1\s polícias precisam ser
divorciadas, fazendo trabalhos especializados e completos, cada um na sua área e cada um com seu cartório próprio'; argumentou. Para ele. a Polícia Civil. que
é numericamente menor deveria se especializar
nos crimes mais sofisticados. como crimes contra
a pessoa, colaborar com a Polícia Federal contra
lavagem de dinheiro e crime organizado. entre
outros. Já a Polícia Militar ficaria responsável pelos cri-

mes ordinários, fazendo inclusive o trabalho cartoria/ e
investigativo que hoje é feito pela Polícia Civil. (... )
V!LELLA, Flávia. Disponível em: http:!/agenciabrasi/.ebc.com.br!direitos-humanos/noticia/2014-04/
brasi/-vive-tragedia-na-seguranca-pubfica-diz-espeôa/ista. Publicado em 08/04/2014. Acesso em
2010512014. Adaptado.
637. (ACAFE- Delegado de Polícia- SC/2014) Com

relação aos segmentos extraídos do texto 2, é correto o que se afirma em:
A) O período "Não teremos a menor chance de
reduzira número de mortes, nem dos demais crimes que assolam hoje a sociedade brasileira, se
não tivermos mais seriedade na gestão pública"
é composto por três orações, uma das quais
exerce a função de advérbio de causa.

8)

Na frase "Para ele, a Polícia Civil, que é numericamente menor, deveria se especializar nos crimes
mais sofisticados, como crimes contra a pessoa,
colaborar com a Polícia Federal contra lavagem
de dinheiro e crime organizado, entre outros",
o pronome relativo "que" retoma Polícia Civil e
exerce a função de sujeito do verbo "é".

C) No trecho "(...) a falta de recursos, de políticas
públicas para o setor e de investimento nas

0) Em "(. ..) lamentou ao se referir às polícias brasi-

leiras como 'meias polícias', que fazem trabalhos
incompletos e se atrapalham entre si", o termo
"entre si" é redundante.
E) Na frase "O palestrante disse que a Polícia Civil
transformou-se em mero cartório de registros e
de procedimentos, já que os delegados hoje são
juízes de instrução sem poder', a locução conjuntiva "já que" pode ser substituída pela expressão
"dos quais" sem que ocorra modificação no sentido.

Questão anulada -Vamos analisar as alternati-

vas.
Alternativa "a"- 3 orações: 1. Não teremos a
menor chance de reduzir o nUmero de mortes, nem
dos demais crimes "" principal; 2. que assolam hoje
a sociedade brasileira""" adjetiva restritiva; 3. se não
tivermos mais seriedade na gestão pública ""adverbial condicionaL Erro: Não há causa.
Alternativa "b"- "Que" ê pronome relativo por
equivaler a "a qual". Erro: o sujeito do verbo "é" ê o
pronome relativo; o sujeito de "deveria de especializar" é a "Polícia Civil".
Alternativa "c" - O verbo está concordando
com o sujeito "o país". 53 mil vidas possui função de
objeto direto do verbo perder.
Alternativa "d"- Não há redundância (repetição
de ide ias). Exemplos clássicos de redundância: "antecipar para antes"; "criar novos empregos"; ''conclusão
final"; "conviver junto"; "elo de ligação"; "encarar de
frente"; "ganhar grátis".
Alternativa "e" -a locução conjuntiva "já que"
indica causa e não pode ser substituída por pronome
relativo.
Não há resposta, pois não existe alternativa correta.

2.23 FUNDATEC

Texto para as questões.
-Você pensou bem no que vai fazer, Paulo?

-Pensei. Já estou decidido. Agora não volto
atrás.

~Olhe

lá, hein, rapaz...

Paulo está ao mesmo tempo comovido e surpreso
com os três amigos. Assim que souberam do seu divórcio iminente, correram para visitá-/o no hotel. A solidariedade lhe faz bem. Mas não entende aquela imistência deles em dissuadi-lo. Afinal, todos sabiam que ele
não andava muito contente com seu relacionamento.
-Pense um pouco mais, Paulo. Reflita. Essas decisões súbitas...
~Mas que súbitas? Estamos praticamente separados há um ano!

-Será que ele se convenceu?
-Acho que sim. Pelo menos vai adiar.
-E no "solteiros contra casados" da praia, neste
ill2Q.. ainda teremos ele no gol.
-Também, a ideia dele. Largara gol dos casados
logo agora. Em cima da hora. Quando não dava mais
para arranjar substituto.

-Os casados nunca terão um golein~ como ele.
-Se insistirmos bastante, ele desiste definitivamente do divórcio.

-Dê outra chance ao seu casamento, Paulo.

-Vai aguentar a Margarida pelo resto da vida.

-A Margarida é uma ótima mulher.

-Pelo time dos casados, qualquer sacrifício serve.

-Espera um pouquinho. Você mesmo deixou de
frequentar nossa casa por causa da Margarida. deoois
que ela chamou vocês de bêbados e quase expulsou
todo mundo.
-E fez muito bem. Nós estávamos bêbados e
tínhamos que ser expulsos.
-Outra coisa, Paulo. O divórcio. Sei lá.
-Eu não entendo mais nada. Você sempre defendeu o divórcio!
-É. Mas quando acontece com um amigo...
-Olha, Paulo. Eu não sou moralistà. Mas acho a
faml1ia uma coisa importantfssima. Acho que a família merece qualquer sacrifício.

-Me diz uma coisa. Como divorciado, ele podia
jogar no time dos solteiros?
-Podia.
-Impensável.
-É.
-Outra coisa.
-Fala.
-Não é reprobo. É réprobo. Acento no "e':
-Mas funcionou, não funcionou?
Adaptado de VERfSSIMO, Luis Fernando. "Os
Moralistas·: Disponível em www.releituras.com//fverissimo_moralistas.asp. Acessado em 12 de novembro
de2014.

-Pense nas crianças, Paulo. No trauma.
-Mas nós não temos filhos!
-Nos filhos dos outros, então. No mau exemplo.
-Mas isto ê um absurdo! Vocês estão falando

como se fosse o fim do mundo. Hoje, o divórcio é uma
coisa comum. Não vai mudar nada.
-Como, não muda nada?
-Muda tudo!
-Você não sabe o que está dizendo, PaJJlo! Muda
tudo.
-Mudao quê?
-Bom, pra começar, você não vai poder mais frequentar as nossas casas.
-As mulheres nilo vão tolerar.
-Voe€ se transformará num párfa social, Paulo.

-Como é que éJ.t
~Fora de

brincadeira. Um reprobo.

-Puxa. Eu nunca pensei que vocês ...
-Pense Qgm, Paulo. Dê tempo ao tempo.
-Deixe pra decidir depois. Passado o verão.
-Reflita, Paulo. É uma decisão seriíssima. Deixe
para mais tarde.
-Está bem. Se vocês insistem ... Na saída, os três
amigos conversam:

662. {Fundatec
Procurador do Estado
RS/2015) Assinale a alternativa que apresenta uma
versão modificada da frase Você mesmo defxou de
frequentar nossa casa por causa da Margarida, depois
que ela chamou vocês de bêbados e quase expulsou
todo mundo, sem alteraçào significativa de sentido
dos termos e de suas funções sintáticas.
A) Mesmo você deixou de frequentar nossa casa
por causa da Margarida, depois que ela chamou vocês de bêbados e quase expulsou todo
mundo.
B) Até você deixou de frequentar nossa casa
por causa da Margarida, depois que ela chamou vocês de bêbados e expulsou quase todo
mundo.
C) Você até deixou de frequentar nossa casa
por causa da Margarida, depois que ela chamou vocês de bêbados e quase expulsou todo
mundo.
D) Depois que a Margarida chamou vocês de bêbados e quase expulsou todo mundo, você próprio
deixou de frequentar nossa casa por causa dela.
E) Depois que a Margarida chamou vocês de bêbados e expulsou todo mundo, você mesmo quase
deixou de frequentar nossa casa por causa dela.

••

.•

Alternativa correta: letra "d"
O Nota da autora: Questão de coerência (sentido), coesão (retomada de termos), reescritura de
frase e análise sintática.

•

Sem alteração de sentido significa que as ideias
devem ser mantidas; outro detalhe importante: analisar as funções sintáticas, principalmente de adjuntos adverbiais .
Façamos por partes para facilitar:
-Você mesmo deixou de frequentar nossa casa
por causa da Margarida "" vpcê próprio deixou de
frequentar nossa casa por causa dela. Perceba que
Margarida foi citada no período reescrito anteriormente. O uso do pronome pessoa! retoma o nome
próprio.
- depois que ela chamou vocês de bêbados e
quase expulsou todo mundo "' Depois que a Margarida chamou vocés de bêbados e quase expulsou
todo mundo. A noção de tempo (depois) foi mantida.
Erros:
Alternativa "a" - Mesmo você é diferente de
"você mesmo".
Alternativa "b"- Até indica inclusão e não é o
caso do texto.
Alternativa "c" - Não cabe, também, o uso de
"até".
Alternativa "e" - A ordem das informações foi
trocada.

Alternativa correta: letra "c"
C Nota da autora: Questão de morfologia
classes gramaticais.

(V) Estou decidido= qualifica o sujeito (eu}.
\

Relembrando
Adjetivo caracteriza o substantivo ou o pronome
Stlbstnntivo atribuindo-lhe qualidade, estado, apa"
rência, etc.
Eliminadas A e B.
(F) Frase perigosa por estar na ordem inversa.
Equivale a Um absurdo isto é= substantivo.
Substantivo é a classe gramatical de palavras
variáveis, as quais denominam os seres. Além de
objetos, pessoas e fenômenos, os substantivos também nomeiam lugares, sentimentos, estados, qualidades e ações.
Eliminada D.
{F) Pense como? Pense bem= advérbio de modo.
Advérbio é uma palavra invariável que modifica
o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio.
(F) Opa! A expressão "neste ano" indica tempo
locução adverbial. É formada por preposição
{em) + pronome demonstrativo (este) e substantivo (ano).

Eliminada E.
664. (Fundatec -

Procurador do

Estado -

RS/2015) Assinale a alternativa que apresenta a

663. (Fundatec - Procurador do Estado
RS/2015) Assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas
nas afirmações a seguir:

( ) A palavra decidido está sendo empregada como
adjetivo.

versão INCORRETA de uma das falas dos amigos de
Paulo, caso estivesse escrita em discurso indireto.
A) O amigo de Paulo perguntou a ele se ele tinha
pensado bem no que iria fazer (início do texto).

( ) A palavra absurdo está sendo empregada como
adjetivo.

B) O amigo de Paulo pediu para que Paulo desse
outra chance ao seu casamento (em negrito no
texto).

{ ) A palavra bem está sendo usada como um substantivo.

C) O amigo de Paulo disse que Margarida era uma
ótima mulher.

{ ) A palavra ano está sendo usada como advérbio.

D) O amigo de Paulo disse que os casados nunca
teriam um goleiro como ele.

A sequência correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:
A} F-F-V-V.
B)

O amigo de Paulo disse que se insistirmos bastante, ele desiste definitivamente do divórcio.

F-V-V- V.

C) V-F-F- F.

DI V-V-V- F.
E)

E)

V-F-F-V.

Alternativa correta: letra "e"
Vamos relembrar a diferença entre discurso
direto e discurso indireto?

fI

1143

Discurso direto: as personagens falam. O narrador, interrompendo a narrativa, as coloca em cena
e cede-lhes a palavra.
Discurso indireto: não há diálogo, o narrador
não põe as personagens a falar diretamente, mas
faz-se o intérprete delas, transmitindo ao leitor o que
disseram ou pensaram.
DICA

O discurso direto caracteriza-se pela

reprodu~

ção fiel da fala do personagem.

- Se insistirmos bastante, ele desiste definitiva-

mente do divórcio.
O discurso indireto ocorre quando o narrador
utiliza suas próprias palavras para reprodução da
fala de um personagem.
O amigo de Paulo disse que se insistissem bastante, Paulo desistiria definitivamente do divórcio.

Perceba a correção dos outros trechos:

Alternativa "a"
Direto: Paulo?

Você pensou bem no que vai fazer,

Indireto: O amigo de Paulo perguntou a ele se e!e
tinha pensado bem no que iria fazer.

Alternativa "b"
Direto: -- Dê outra chance ao seu casamento,
Paulo.
Indireto: O amigo de Paulo pediu para que Paulo
desse outra chance ao seu casamento.

Alternativa "c"
Direto:- A Margarida é uma ótima mulher.
Indireto: O.amigo de Paulo disse que Margarida
era uma ótima mulher.

Alternativa "d"
Direto: como ele.

Os casados nunca terão um goleiro

Indireto: O amigo de Paulo disse que os casados
nunca teriam um goleiro como ele.

l
II
il
l

Texto para as questões.
Qual a situação política com que se defrontava Jango com a retomada do regime presidencialista, com o fim do parlamentarismo em 1963? O
fundamental é que a política de compromisso se tornava cada vez ma i~ difícil. De cada extremo do espectro, grupos radicais insistiam em soluções antidemocráticas, compartilhando a crença de que cada um
estava em condições de ganhar mais com o desmoronamento da democracia.

À direita, o grupo mais importante era o dos antigetu/istas tradicionais. Chocados pela súbita renúncia de Jânio em 1961, mas impossibilitados de impedir a posse de Jango, caíram num desespero que lembrava seu mal-estar após a e/eiçéio de Juscelino em
1955. Estavam, no entanto, melhor organizados e
mais decididos. As manobras popu/istas de Jango, em
1962, para obter a antecipação do plebiscito sobre o
regime de governo convenceram-nos de que estavam
tratando com o mesmo Jango cuja renúncia os coroa§. forçaram em 1954. Em princípios de 1962, comecoram a consoirar para derrubar o presidente. Entre
seus líderes militares estavam o marechal Odilio Denys
e o almirante Sílvio Heck, ex-ministros de Jânio. Oprincipal chefe civil era Júlio de Mesquita Filho, proprietário do influente jornal O Estado de S. Paulo.
Os radicais anti-Jango dispunham de uma conhecida reserva de doutrinas antidemocráticas. Como em
1950 e em 1955, alegavam que não se podia confiar
no eleitorado brasileiro. Somente sob uma cuidadosa
tutela ooderia ser imoedido de cair nas malhas de
oolíticos "demagógicos" novamente. A moralidade e o
anticomunismo eram suas palavras de ordem. Conta·
vam, ainda, com o apoio de um bem financiado movimento de homeils de negócio paulistas, que tinha
como centro o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais
(IPES), fundado em 1961.

A esquerda, os radicalizantes tentavam capitalizar qualquer crise política a fim de provocar uma
abrupta transferência de poder. Seu propósito era
influenciar a opinião pública, até o ponto em que os
árbitros estabelecidos do poder fossem desacreditados
ou vencidos. A esquerda radical incluía grupos operários como o Pacto Sindical de Unidade de Ação (PUA)
e o Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), e organizações populares como as Ligas Camponesas e a
União Nacional de Estudantes (UNE}. O Partido Comunista Brasileiro trabalhava para forçar um governo
mais "nacionalista e democrático~ dentro da estrutura existente. O líder político mais preeminente da
esquerda radical era Leonel Brizofa, agora deputado
federal pelo PTB da Guanabara. Brizola era dado ao
uso de linguagem viofenta contra os inimigos; frequentemente ameaçava recorrer à ação extraparlamentar
- por exemplo, incentivar greves generalizadas, como
na crise de 1962- para obter concessões do Congresso.
t importante notar aqui a ênfase nos métodos diretos
para combater "golpistas'; "entreguistas" e "reacionários~ Nenhum desses grupos de esquerda era francamente revolucionário por volta de fins de 1962; mas
todos tinham sérias dúvidas quanto à possibilidade
de satisfazer seus desejos de mudanças radicais dentro
da estrutura constitucional existente.
A despeito do crescimento da opinião extremista,
em princípios de 1963 a maioria dos brasileiros ainda
se encontrava no centro. Pró·democráticos, preferiam

u;

uma economia mista que utilizasse o capital estrangeiro sob cuidadoso controle nacional. A opinião
do centro aceitava ampliar o ~istema oolítico mas
somente com cautela. Sua base social era primordialmente liberal, mas também reconhecia a necessidade
da industrialização, conquanto resistisse a qualquer
ideologia definida com relação ao processo de industrializaç1Jo. Contudo, estes oontos-de-vista cautelosos
não era!n claramente formulados, e na verdade continham seu próorio espectro de opinião - desde a
''esquerda positiva" até os "industrialistas esclarecidos':
Adaptado de: Thomas Skidmore, "O Espectro Político e os Extremistas'; in Brasil: de Getúlio a Castelo,
4" ed., trad. coord. por I. T. Dantas, p.273-279. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1975.

666. {Fundatec - Procurador do Estado RS/2015) As alternativas abaixo apresentam substituições para os segmentos cada um estava {primeiro parágrafo). não se podia (terceiro parágrafo)
e conquanto resistisse (último parágrafo), respectivamente. Assinale a alternativa que contém as substituições adequadas ao sentido do texto.
A)

todos os lados estavam - não era possível mesmo resistindo

8)

seu próprio lado estava - não podiam
mesmo resistindo

até

C) seu próprio lado estava - não era possível
mesmo resistindo
0) todos os lados estavam - não podiam - mesmo

665. {Fundatec- Procurador do Estado- RS!201 5)
As alternativas abaixo apresentam relações de referência entre um elemento anafór!co e aquilo a que
se refere no texto. Qual alternativa contém a relaçáo
correta?

resistindo
E) seu próprio lado estava - náo podiam - até
mesmo resistindo

AI sujeito oculto de começaram a conspirar {segundo parágrafo)- coronéis

Alternativa correta: letra "c"
1.

Bl sujeito oculto de poderia ser impedido (terceiro parâgrafo}- sujeito de não se podia confiar
C)

suas (terceiro parágrafo) - políticos "demagógicos"

DI sua (último parágrafo)- sistema político
E)

seu próprio (último parágrafo)- pontos de vista
cautelosos

Alternativa correta: letra "e"- No último parágrafo: Contudo, estes pontos-de-vista cautelosos
náo eram claramente formulados, e na verdade continham seu próprio (dos pontos-de-vista cautelosos)
espectro de oplniáo. Substitua para ficar fâcil.

2. alegavam que não se podia confiar no eleitorado
brasileiro"" alegavam que não era possível confiar no eleitorado brasileiro. Vocábulos sinõnimos e o tempo foi mantido: pretérito imperfeito
do indicativo. Eliminadas B e E, já que os verbos
estáo no plural e a omissão do pronome apassivador use" altera o sujeito- que é oradonal (possui verbo);
3.

Vejamos algumas formas fáceis (e rápidas) de
raciocinar:
Alternativa "a"- Os coronéis forçaram a renúncia; não foram os coronéis que começaram a conspirar. Sujeito de "forçaram".
Alternativa "b" - "que não podia confiar" é
objeto direto de "alegavam": oração subordinada
substantiva objetiva direta. Importante: "que" é conjunção integrante que liga as orações.
Alternativa "c" - nas malhas de po/lticos "demagógicos" possui funçáo sintática de adjunto adverbial
de "caíram". Não possui relação com o pronome possessivo.
Alternativa "d" - A base social da economia
mista que utilizasse o capital estrangeiro sob cuidadoso
controle nacional e não do sistema pol{tfco.

compartilhando a crença de que cada um estava
em condições de ganhar mais"" compartilhando
a crença de que seu próprio lado estava em
condições de ganhar mais. Eliminadas A e D por
generalizarem (todos);

reconhecia a necessidade da industrialização,
conquanto resistisse a qualquer ideologia ""
reconhecia a necessidade da industrializaçáo,
mesmo resistindo a qualquer ideologia. Possuem ideia de concessão, isto é, de oposição:
embora resistissem, apesar de resistirem.

667. {Fundatec- Procurador do Estado- RSI2015)
Considere as seguintes propostas de alteraçáo de
períodos do texto (com os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas):
Substituição de compartilhando (primeiro
parágrafo em negrito) por pois compartilhavam.
!1.

Substituição do ponto do quarto parágrafo
{antes de "seu", em negrito) por ponto e vírgula,
seguido de por isso e vírgula.

!11. Inserção de Embora imediatamente antes de
Nenhum (quarto parágrafo em negrito); substituição de era (quarto parágrafo em negrito) por

1H5

fosse; substituição do ponto e vírgula (antes do
"mas" em negrito no quarto parágrafo) por vír~
gula; e eliminaçãO de mas (quarto parágrafo em
negrito).

Vejamos agora as demais alternativas, perceba
que não foram alterados os referentes.

Quais propostas são corretas e NÃO alteram o
significado original do texto?

Alternativa "c" - Júlio de Mesquita Filho, proprietário do influente jornal O Estado de S. Paulo
=Júlio de Mesquita Filho, proprietário do jornai..Q
Estado de S. Paulo.

A) Apenas!.
8)

Apenas IL

C) Apenas I e \I.

0) Apenas I e !11.
E)

Alternativa correta: letra "d"

669_ (Fundatec- Procurador do Estado- RS/2015)

11.

Errado. Por isso indica conclusão e a ide ia original
é de causa. Eliminadas C e E;

!11. Certo. Passo a passo:

3.

todos tinham dúvidas.

Alternativa "e"- utilizasse o capital estrangeiro
sob cuidadoso controle nacional= utilizasse o capital estrangeiro sob controle nacional.

CE.rto, pois possui ideia explicativa. Pois equivale
a "porque". Eliminada B;

2.

i

Alternativa "d"- todos tinham sérias dUvidas=

l,!le!lt.

L

1.

Alternativa "a" -Chocados peia súbita renUncia
de Jânio =Chocados pela renúncia de Jânio.

Considere o seguinte período:
E agora lá estava Tito a bradar: "Vai e me vinga,
Rodrigo. És moço, tens coragem e ideais!"

Qual das alternativas completa a frase abaixo,
convertendo adequadamente o período para o discurso indireto?

Indica concessão e poderia ser inserida uma con~
junção subordinada concessiva;
Claro que teria de fazer a substituição mencionada no item 1 para manter o sentido: Embora
seu propósito fosse influenciar a opinião pública;

E então lá estava Tito a bradar para Rodrigo ..
A)

que vá e o vingue; que seja moço, tenha coragem
e ideais.

8)

que vá e o vingue; que é moço, tem coragem e
ideais.

A oração coordenada adversativa normalmente
é separada por vírgula;

C)

Mesmo retirando a conjunção, a i dei a de oposição seria mantida.

0)

que fosse e o vingasse; que era moço, tinha coragem e ideais.

668. (Fundatec -Procurador do Estado- RS/2015)

E)

que fosse e o vingasse; que fosse moço, tivesse
coragem e ideais.

4.

Assinale a alternativa que contém um adjetivo cuja
eliminação NÃO é possível no texto, pois alteraria as
relações entre referentes designados pelos substantivos do trecho correspondente.
A) súbita {segundo parágrafo)
B}

civil (segundo parágrafo)

C) influente (segundo parágrafo)
0) sérias (penúltimo parágrafo)

E)

cuidadoso (último parágrafo)

\·

que vá e o vingue; que era moço, tinha coragem

e ideais.

Alternativa correta: letra "d" - No discurso
direto, os verbos estão.no imperativo (vai e vinga}+
presente do indicativo (és e tens); transpondo para o
discurso indireto, passam a indicar condição (fosse,
vingasse= pretérito imperfeito do subjuntivo)+ pretérito imperfeito do indicativo (era e tinha).
Erros:

Alternativa "a"- verbos no presente do subjuntivo.

·

Alternativa correta: letra "b" - Óbvio que
neste trecho alteraria o referente caso fosse retirado
o adjetivo, pois não é qualquer chefe e sim o chefe
civil: O principal chefe civil era Júlio de Mesquita

Alternativa "b"- verbos no presente do subjuntivo+ presente do indicativo {é e tem).

Filho.

Alternativa "e"- os verbos que finalizam o período (fossem e tivessem) também estão no pretérito
imperfeito do subjuntivo.

Dica para resolver a questão no enunciado: alte-

raria as relações entre referentes.

Alternativa "c"- verbos no presente do subjuntivo+ pretérito imperfeito do indicativo (era e tinha).

,.
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670. (AOCP- Analista Judiciário- Área Judiciária
- TRE- AC/2015- adaptada) Assinale a alternativa
correta quanto ao que se afirma, entre os parênteses,
a respeito dos mecanismos de coesão em destaque
em cada trecho a seguir,

·i

(A) "Hoje, o envelhecimento se encontra na ordem
do dia. Os mais importantes veículos de comu-

i

i

•·l

671. (AOCP- Analista Judiciário- Area Judiciária
- TRE- AC/2015) Em "O envelhecimento populacional, portanto, transformou-g em uma questáo social
relevante, uma vez qúe impacta marcantemente nos
destinos da própria sociedade", o "se" em destaque
(A) poderia ser substituído pelo pronome "lhe". 1

'

(B) poderia ser retirado, sem que houvesse qualquer

prejuízo sintático-semântico ao período.
(C)

encontra-se em posição enclítica com relação à
colocação pronominaL

nicação dão destaque a esse fenômeno abordando as suas causas e consequências" (refere-se
à "ordem do dia").

(0) exerce função sintática de sujeito por ser pro-

(B) "O envelhecimento populacional, portanto
transformou-se em uma questão social relevante, uma vez que impacta marcantemente nos

(E) funciona como índice de indeterminação do
sujeito.

destinos da própria sociedade" (pode ser substi-

nome reflexivo.

tuído, sem prejuízo semântico, por "no entanto").

(C) "Não houve planejamento, de modoqueo sistema

previdenciário, uma espécie de seguro para garan~
tirdignidadeao ser humano na velhice, corre riscos
de continuidade, mantidos os parâmetros atuais.
Da mesma forma o sistema de saúde apresenta
uma dinâmica incapaz de atender às demandas
dos idosos[...]" (exprime ideia de causa).
(0) "Na medida em que as condições sociais e eco-

nômicas melhoram, as pessoas têm oportuni~
dade de viver mais" (expressa intensidade).
(E) "Portanto, a ausência de serviços e ações espe~

cificas e necessárias para a garantia dos direitos
das pessoas idosas contribui para o descrédito
da efetividade dos seus direitos [...]" {remete a
pessoas idosas).

O Notada autora: Questão de coesão e período
composto (conjunção).
Alternativa correta: letra "e"- O pronome pos~
sessivo refere-se às pessoas idosas, basta substituir:
os direitos das pessoas idosas.
Alternativa "a" - "esse" é pronome anafórico
e retoma a ideia citada no perfodo anterior: Hoje, o
envelhecimento se encontra na ordem do dia.

Alternativa "b" - Portanto indica conclusão
(possui valor de logo) e no entanto indica adversidade,
oposição. Sinônimos: entretanto, porém, mas, contudo, todavia.
Alternativa "c" - Indica consequência da oração anterior; são sinônimos: de sorte que, tanto que.
Alternativa "d"- Na medida em que refere-se à
causa da oração "as pessoas têm oportunidade de
viver mais". Por quê? Porque as condições sociais e
econômica-s melhoram.

O Nota da autora: Questão de análise sintática,
regência e pronome (colocação pronominal).
Alternativa correta: letra "c" - O pronome
está após o verbo e isso significa que ocorre ênclise.
Relembrando: posição proclítica é o pronome antes
do verbo; mesoclítica, o pronome no meio do verbo.
Alternativa "a"- Por ser verbo pronominal, não
admite a substituição. Importante: o "lhe" pode possuir função de objeto indireto, complemento nominal ou adjunto adnominal e isso não ocorre na frase.
DICA - verbos pronominais são aqueles que,
necessariamente, são acompanhados de um pronome oblíquo (adequado à respectiva pessoa gramatical}, pelo fato de denotarem ações próprias do
sujeito, como é o caso dos verbos: arrepender-se,
sentar-se, queixar-se, zangar-se, pentear~se, enganar-se, entre muitos outros.
Alternativa "b" - Haveria prejuízo sintático-semântico, pois a ideia é de que o envelhecimento
populacional transformou-se em algo e não o envelhecimento populacional transformou uma questão.

Alternativa "d" - Sujeito: o envelhecimento
populacionaL
Alternativa "e"- Trata-se de verbo pronominal
e denota ação própria do sujeito (o envelhecimento
populacional).
672. (AOCP- Analista Judiciário - Ãrea Judiciária- TRE- AC/2015) Em "Portanto, o impacto QMg

as pessoas que acumulam muitos anos provocam na
sociedade, considerando apenas esses dois sistemas
[...]",o "que" em destaque exerce a mesma função do
"que" em
(A) "[...] o envelhecimento e um direito e, mais do
~isso, é um direito fundamentaL".

T
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(8) "[.. .] isso significa~ direitos específicos desse
contingente populacional precisam ser garanti~

dos.".
(C) "É preciso destacar

9.!J..§

(E) "precisam ser garantidos" deveria estar no singular para concordar com "contingente populacional".

o Estado brasileiro niío

se preparou para o impacto[...)".

(0) "[...] depende de uma profunda compreensão

das c.:lusas e consequências do processo de
envelhecimento populacional, do papel

~

deve ser reservado aos velhos.".
(E) "[. ..]já

se revela suficiente para _9!!g se perceba a

importância da disciplina Direito do Idoso.".

O Nota da autora: Questão de pronome relativo e período composto.
Alternativa correta: letra "d" -O "que" é pronome relativo, pois pode ser substituído por "o qual"
e retoma termo: o impacto que as pessoas que acumulam =o impacto o qual (retoma impacto). {...}do
papel que deve ser reservado == do papel o qual

O Nota da autora: Questão de concordância,
análise sintática e período composto.
Alternativa correta: letra "c"- O que precisam
ser garantidos? Direitos específicos desse contingente= sujeito.
Alternativa "a" - é concorda com "idade": a
idade é caracterizada; caracterizada concorda, também, com "idade"; idosa refere-se à pessoa(s).
Alternativa "b"- Um contingente passa.
Alternativa "d"- to sujeito da oração posterior
(precisam ser garantidos), conforme comentado na
alternativa "c".
Alternativa "e" - Direitos específicos desse
contingente precisam ser garantidos.

(retoma papel}.

Alternativa "a"- "mais do que isso" ou mais que
isso: indica inclusão pelo fato de acrescentar algo ao
que já foi mencionado, dito, feito. Sinônimos: ode~ de mais a mais além do que além do mais além
disso além de tudo além de aue etc

I

Alternativa "b"- significa isto: a ide ia será mencionada e cabe o pronome catafórico. Sem do assim,
trata-se de uma conjunçáo integrante.

Alternativa "c"- é preciso destacar isto: conjunçáo integrante.

I

I
ll
j

Alternativa "e"- revela-se suficiente para quê?
Para que se perceba ... == locução conjuntiva adverbial
fina!.
673. (AOCP- Analista Judiciário- Área Judiciária
- TRE- AC/2015) Considere o período "Ora, se um
contingente tão grande de pessoas passa a ter uma
idade a partir da qual é caracterizada como idosa,
isso significa que direitos específicos desse contingente populacional precisam ser garantidos" e assinale a alternativa correta.
(A) Os termos ''é", "caracterizada" e "idosa" deveriam
estar no plural para concordar com "pessoas".

674. (AOCP - Analista Judiciário - Área Judiciária - TRE- AC/2015) Assinale a alternativa em que
todo o trecho apresentado está gramaticalmente
adequado.
(A) O prefeito e o diretor do DEPASA foram acompanhar os trabalhos de infraestrutura que estão
acontecendo no bairro, onde aproveitaram a
ocasião para conversar com os moradores e
explicaras serviços que estão sendo executados.
(8) O Portal da Amazônia é um dos bairro mais
antigo e tradicional da região do Calafate. Com
mas de vinte anos de existênsia, foram anos e
anos convivendo com a lama durante o inverno.
{C) O programa Ruas do Povo, que em Rio Branco

é executado atravéz de parceria do governo do
Estado com a prefeitura, irá pavimentar nesse
verão trinta e quatro ruas do bairro.
(D) Em toda a região do Ca!afate, são sessenta e
cinco ruas, que está levando qualidade de vida
aos moradores, como ao seu ldalécio, que faz
questão de agradecer o trabalho que vem sendo
realizado no seu bairro.

(C) "direitos específicos desse contingente populacíonal" é o sujeito do verbo "precisam".

(E) O prefeito destacou a parceria com o governo
do Estado para levar a infraestrutura a bairros
importantes, como o Portal da Amazônia. Além
da pavimentação das ruas, a prefeitura segue
com a manutensão viária em diversos bairros da
cidade.

(D} "direitos específicos desse contingente populacional precisam ser garantidos" funciona como
oração subordinada objetiva indireta da oração
que lhe é anterior.

cordância e pontuação.

(B) O verbo "passa" deveria estar no plural para concordar com "pessoas".

O Nota da autora: Questão de ortografia, con-

'048

Alternativa correta: letra "a" - O verbo concorda com o sujeito composto (O prefeito e o diretor foram); não há vírgula antes do pronome relativo
"que" porque a oraçâo é subordinada adjetiva restritiva; a vírgula anteposta ao relativo "onde" separa
oração adjetiva explicativa.

2016, a grafia dos jogos "paraolímpicos'; como define
o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que
é a base de referência de nossas dicionários, e não
"paralímpicos'; como queria o CO/ (Comitê 0/impico
Internacional), para seguira tendência internacional,
inspirada na tradição inglesa dos paralympics.

Alternativa "b" - Concordância: um dos bairortografia: existência.

São significativas as implicações da gfobolizaçóo
do inglês e da português (e de outros idiomas) neste
momento pós-moderno. A geopolítica do inglês se
transformou radicalmente desde os anos 50 do século
passado.[... ]

ro~;

Alternativa "c" - Ortografia: através; pronome
demonstrativo: neste verão""' indica proximidade.
Alternativa "d" - Pontuação: a vírgula antes
do pronome relativo "que" deve ser retirada por se
tratar de oração subordinada adjetiva restritiva; concordância: sessenta e cinco ruas que estão levando
qualidade.
Alternativa "e"- Ortografiii: manutenção.

2.251ESES
Texto para as questões.
A GLOBALIZAÇÃO DA LÍNGUA

Por: John Robert Schmítz Adaptado de: http:/1
revistolingua.com. br/textos/114la-globalizacao-dalíngua-341353-1.asp Acesso em 18 ju/20 15.
Para alguns usuários do português, a 1/ngua
inglesa funciona como um "algoz'; pois os vocábulos
ingressantes no idioma refletem a hegemonia dos
Estados Unidos e do Reino Unido e uma suposta perda
cultural epolítica. Para outros utentes a presença do
inglês e de outros idiomas represento, por um lado, a
inserção do Brasí/ e dos outros países de língua portuguesa no mundo gfoba!izado, epor outro, o enriquecimento do acervo lexical do português (tsunami, vernissage, impeachment, blitz, jihad, g/asnost, shiitake,
se/fie, nécessaire, shish-kebab, Muay Thai e muitos
outros).
Faz 16 anos desde a apresentação do projeto de
Lei 1676/99 do então deputado Aldo Rebelo (PCdoB/
São Paulo) da legislação ao Congresso Nacional. [. ..]
cabe perguntar qual destino teria o referido projeto
que reza contra o (ab)uso de palavras estrangeiras no
português.
Para ser justo, o projeto de Rebelo teve o mérito
de contribuir para um debate amplo entre vários segmentm da sociedade. Muito salutar foi a publicação de artigos, dissertações, teses e livros com vozes a
favor e contra a presença de palavras estrangeiras no
português,[. ..]
Rebelo teve ao menos a vitória de, em 2012, convencer a presidenta Oílma Rousseff de fazer o governo
adotar, nos documentos e peças publicitárias para

A língua inglesa se multiplicou numa gama de
variedades com suas próprias normas, pronúncia,
vocabulário e sintaxe. O idioma tornou-se multicultura/, multiétnico, pois a maior parte dos falantes da
África e da fndia é bilíngue ou multifíngue. Daí se
que se cunhou o termo "world englishes" no plural que
destaca o número de variedades pós-coloniais.

ve

O inglês do século 21 não é propriedade particular de um só país porque o idioma tem os-seus "donos"
no Caribe, na África e no sul da Ásia. Diante desse
cenário, o inglês não deve ser visto como ameaça
levando em conta a sua descentralização atual. E
mesmo na hipótese do declínio do poderio econômico dos Estados Unidos (nóo muito provável pelo
menos no futuro próximo), o idioma vai continuar a
ser um idioma importante dado o número de falantes
e sua expansão territorial.
Existe uma semelhança entre o inglês e o português na atualidade. O português também é falado em
quatro continentes e ocupa o 6° lugar no número de
falantes, um idioma de amplo acesso.
Os falantes de português de Angola e de Maçambique são multilíngues; a leitura dos romances do
angolano Pepetela e do moçambicano Mia Couto
mostra, como na caso de inglês, que há diferenças de
pronúncia e de sintaxe. Constam, nos romances dos
dois autores africanos, g/ossórias que refletem o crescimento vocab!)lar do português na vertente africana.
Dopontode vista geopolítico, a língua portuguesa
é fortalecida com a presença atuante da Comunidade
de Países de Língua Portuguesa (CPLP) que promove
o idioma, respeitando as diferenças de ordem lexical,
fOnética entre as diferentes variedades. f importante
estudar, pesquisar e divulgar o idioma e a respectiva
produção literária em Cabo Verde. Guiné-Bissau, São
Tomé e Príncipe e Tímor-Leste.
A "mundialização" do português e também das
outras idiomas mais faladas no mundo (chinês, russo,
árabe, hindi, alemão, espanhol, francês, japonês, italiano e inglês) mostra que todas eles não podem ser
isolados numa redoma, pois funcionam como "esponjas~ destinados entre si a efetuar intercómbios culturais e trocas finguísticas.

I
I
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A existência das variedades do português e do
inglês não implica a sua separação em dialetos inlnteligiveis como foi o caso do latim que se transformou
nas linguas diferentes românicas, pois o mundo atual
é outro com a presença da mídia: a imprensa, a televisão e a internet e as grandes editoras particulares e
universitórías que funcionam como força cen tripeta
que m.:mtém uma unidade dentro da diversidade.
I

Jo!m Robert Schmitz possui graduação em Letras
- Brooklyn College OfThe City University OfNew York
(1957), mestrado em Letras e Linguistica- Columbia
University (1 961) e doutorado em Letras e Unguistica
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(I 975). Atualmente é professor titular da Universidade
Estadual de Campinas. Tem experiência na área de
Linguística, com ênfase em Teoria e Análise Linguística, atuando principalmente nos seguintes temas:
estrangeirismos, lexicografia, lingua portuguesa, voz
passiva e lexicologia.

675. (lESES- Analista Judiciário- Área Judiciária
- TRE- MA/2015) Analise as proposições a seguir.
Em seguida, assinale a alternativa que contenha a
análise correta sobre as mesmas.
I.

As palavras "hegemonia" e "utentes" significam,
respectivamente, no contexto, supremacia e usu-

111. Errada. Salutar foi usado no sentido figurado e
significa edificante; que possui objetivo moralizador; que auxilia na resolução de certos problemas.
De qualquer maneira, sabe-se que é antônimo
de prejudicial.
IV. Errada. A morfologia refere-se à estrutura, à formação e à classifiC3ção das palavras. A sintaxe é
a parte da gramática que trata das funções das
palavras na frase e das relações estabelecidas
entre elas.
676. (lESES- Analista Judiciário- Área Judiciária
- TRE- MA/2015) Quanto aos recursos de constru-

ção de sentido e correção do texto, analise as proposições a seguir:
!.

Há predomínio da linguagem conativa, pois se
percebe a intenção do autor de influenciar seu
receptor a pensar como ele em relaçâo à tese
que defende.

11.

Há predomínio de verbos conjugados no presente do modo indicativo, o que confere ao texto
a ideia de atualidade.

!11. As vírgulas, presentes em: "Constam, nos romances dos dois autores africanos, glossários que

refletem o crescimento vocabular do português
na vertente africana", justificam-se por isolarem
um aposto.

ários.

11.

A palavra "lex!cal" refere-se ao significado das
palavras quando aplicadas a um contexto e sob
influência de outras palavras.

111. A palavra "salutar" significa algo prejudicial ou

ruinoso.
IV. A palavra "sintaxe" refere-se à estrutura, à formação e dassificaçâo das palavras.
a) Apenas as proposições 111 e lV estâo corretas.
b) Apenas as proposições l e 11 estâo corretas.
c)

Apenas a proposição lll está correta.

IV. 'Daí se vê que se cunhou o termo "world
englishes" no plural [. ..]'.Nesse fragmento, a preferência pela próclise nas duas vezes em que os
pronomes oblíquos aparecem está correta, pois
há palavras atrativas em ambas as ocorrências.
a) Estâo corretas apenas as proposições l e 11!.
b) Estão corretas apenas as proposições I e 11.
c)

Estão corretas apenas as proposições 111 e IV.

d) Estão corretas apenas as proposições 11 e IV.

d) Apenas a proposição I está correta.

O Nota da autora: Questão de coerência textual e ortografia.
Alternativa correta: letra "d" - Apenas a pro·
posição I está correta.
I.

Certa.' Hegemonia significa supremacia; domínio, poder que algo ou afguêm exerce em relação
aos demais; utente é usuário; pessoa que faz uso
de alguma coisa; quem se serve ou desfruta de
algo.

li. Errada. No texto, refere-se ao acervo lexical, ou
seja, é o enriquecimento do vocabulário. Nâo
sofre influência de outras palavras.

O Nota da autora: Questão de tipos de linguagem e texto, verbo, pontuação e colocação pronominal.
Alternativa correta: letra "d" - Corretos os
itens li e IV.
I.

Errado. Não se trata de linguagem apelativa, ou
conativa, tanto que não há verbos no imperativo. O texto é dissertativo, apresenta introdução
(tese), desenvolvimento (argumentação) e conclusão. Possui o objetivo de convencer o leitor,
óbvio.

11. Certo. O presente do indicativo pode ser utili-

zado para expressar processos habituais, regulares, ou que possuem validade permanente.

i.

i-·

i').';(;

111. Errado. As vírgulas isolam o adjunto adverbial de
lugar.
IV. Certo. Daí denota início, tempo e atrai o pro~
nome oblíquo; que é conjunção integrante (vê
isto} e também atrai o pronome oblíquo.

•·

•

Q!}ESTÕES DIFÍCEIS
Item mais pedido em todas as provas. Como a
grande parte das questões pede a continuidade do
texto, sublinhe as ideias principais e/ou palavras-chaves para facilitar e ganhar tempo. Caso haja
necessidade de voltar ao texto, vá ao que foi sublinhado. Nestas questóes, também surgem tópicos
relacionados à gramática aplicada ao texto e inúmeras vezes precisa relembrar a teoria. Tópicos gramaticais especificados nas notas da autora.

1. ESAF
677. {ESAF - Auditor-Fiscal - RFB/2014) Em relação às estruturas linguisticas do texto, assinale a
opção incorreta.
O conceito de brasileiro cordial cai por terra ante
a violência que se alastra de norte a sul do pais. Não
Se fala aqui apenas de atos imoderados como os
praticados pelos b!ack blocs; ou de ação de justiceiros que algemam pessoas a poste; ou de bandidos
que ateiam fogo a ônibus e a seres humanos; ou de
sequestras relâmpagos que assustam cidadãos .e
lhes limitam o direito de ir e vir; ou de homicídios que
ultrapassam cifras registradas em países em guerra.
Fala-se do crime de racismo. Discriminar adultos e
crianças com base na cor da pele é, além de caduco,
inaceitável. Baseia~se no prejulgamento de que há
seres superiores e inferiores não em decorrência de
obras por eles realizadas, mas de característica física
biologicamente herdada. Além da punição prevista
em lei, impõem~se ações aptas a evitar que cenas
de preconceito se repitam. Entre elas, campanhas
governamentais destinadas à mudança de mentalidade da população. O brasileiro pode tornar-se
cordial de fato. Ser movido pelo coração pressupõe
valores humanistas e democráticos. Conviver com as
diferenças é fruto da civilização.
(Adaptado do Correio Braziliense, 18/02/2014.)

(A) Mantém-se á correção gramatical do período e
o respeito às suas informações originais ao se
substituir "ante a" por diante da.
(8) O segmento "que algemam pessoas a poste" tem
natureza restritiva em relação a "justiceiros".
(C) Preserva-se a correção gramatical ao se reescrever "!hes limitam" como limitam a eles.

(D) O termo "caduco" está sendo empregado com
o sentido de ultrapassado, sem validade,
vencido.
(E) O pronome "elas" retoma o antecedente "cenas
de preconceito".

Alternativa correta: letra "e"- Questão ti pica da
banca ESAF, pois vários tópicos são exigidos. É importante se atentar aos comentários de todas as alternativas.
Quanto à alternativa incorreta, vamos à forma
mais fácil para desvendar o segredo: entre o que há
campanhas governamentais? Entre as ações aptas
que são impostas e não entre as cenas de preconceito.
Alternativa "a"- Cai por terra ante a violência
ou cai por terra diante da violência. Ante significa
diante, em presença de e seus sinônimcs sdo diante
de, na presença de e perante.
Alternativa "b"- Possui natureza restritiva porque há pronóme relativo {1) e não possui pontuação
{2). Dica: seria de natureza explicativa se possuísse
pontuação antes do pronome relativo.
Alternativa "c" - O verbo limitar é transitivo
direto e indireto: !imita algo a alguém; o pronome
lhe refere-se a cidadãos. Umita o limite de ir e vir aos
cidadãos, isto é, a eles ou lhes.
Alternativa "d" - Sentido denotativo, usado
como adjetivo: ultrapassado, fora de moda, obsoleto.
678. (ESAF- Auditor-Fiscal- RFB/2014) Assinale
a opção que preenche as lacunas do texto de forma
a torná-lo coeso, coerente e gramaticalmente correto.
Depois de cair logo após a reforma do regime
previdenciário do setor público de 2003- que extinguiu a aposentadoria integral __ 1 __ servidor que
ainda não contava __ 2 __ direito e fixou condições
mais rigorosas __ 3 __ novas aposentadorias -, a
proporção dos servidores inativos em relação ao
total de funcionários da União se estabilizou e. __ 4
__ gradual envelhecimento médio dos funcionários
ativos, poderá voltar a crescer __ 5 __ pouco tempo.
Um estudo divulgado ___ 6 __ pouco pela Escola
Nacional de Administração Pública (Enap) mostra
que, atualmente, os inativos dos Três Poderes e do
Ministério Público Federal representam 48%do total
de servidores. Entre os servidores civis do Poder
Executivo Federal a proporção é ainda maior: 52%.
(Adaptado de O Estado de S. Paulo, 17/02/2014.)
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(C} (3)

(0} (4}

com
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Alternativa correta: letra "d"
O Nota da autora: Questão de período composto também. Caso iniciasse a resolução pelo
item 4, chegar-se-ia rapidamente â resposta correta.
Em questões assim, o correto é trabalhar por elimi-

nação.
1)

2)

Extinguiu algo para alguém, a alguém ou de
alguém. Eliminadas alternativas b e c.

Não contava com algo ou não contava ter algo.
Note que o emprego do pronome demonstrativo anafórico fica melhor do que o emprego
do artigo, mas não podemos eliminar as outras

alternativas. Sigamos a análise.
3)

Condições mais rigorosas para algo ou a algo.
Eliminada alternativa e.

4}

Poderá voltar a crescer por quê? Com o gradual
envelhecimento médio. Indica causa e eliminamos a alternativa a.

5)

Poderá voltar a crescer dentro de pouco tempo:
Indica tempo.

6)

Um estudo divulgado há pouco: tempo
rido.

decor~

679. (ESAF- Auditor~Fiscal- RFB/2014) Assinale a
opçiío que corresponde a erro gramatical ou de grafia de palavra inserido na transcriçiío do texto.
A Receita Federal nem sempre teve esse (1) nome.
Secretaria da Receita Federal é apenas a mais recente
denominaçao da Administração Tributária Brasileira
nestes cinco séculos de existência. Sua criação tornou-se (2) necessária para modernizar a máquin~ arrecadadora e fiscalizadora, bem como para promover uma
maior integraçao entre o Fisco e os Contribuintes,
facilitando o cumprimento expontãneo (3) das obrigações tributárias e a solução dos eventuais problemas, bem como o acesso às (4) informações pessoais
privativas de interesse de cada cidadão. O surgimento
da Secretaria da Receita Federal representou um significativo avanço na facilitaç§o do cumprimento das
obrigações tributárias, contribuindo para o aumento
da arrecadação a partir (5) do final dos anos 60.

(Adaptado de <http://www.receita.fazenda,
gov.br/srf/historico.htm>.
Acesso
em:
17
mar.2014.)

Alternativa correta: letra "é'- Ortografia: facilitando o cumprimento espontâneo - que ocorre
naturalmente; cujo desenvolvimento não é premeditado; que não possui nem demonstra artificialismos;
natura! e sincero.
Alternativa "a" - Pronome: o demonstrativo
esse refere-se ao nome "Receita federõl" e foi empregado corretamente, pois já foi mencionado. Pronome anafórico. Dica: o catafórico cita, menciona
(isto).

Alternativa "b"- Verbo, concordância e colocação pronominal: tornou-se é verbo pronominal.
IJoo Dica: Verbos pronominais são aqueles
acompanhados por pronomes "me", "te" "se", "nos"
(pronomes oblíquos átonos}. Esse tipo de verbo é
usado para indkar ações relativas ao sujeito que as
pratica. Sendo assim, o verbo deverá ser conjugado
sempre acompanhado do pronome oblíquo correspondente à pessoa gramatical do sujeito. Exemplos:
Eu me queixo/ Tu te queixas/ Ele se queixa/ Nós nos
queixamos.

"Queixar-se", gramaticalmente, é classificado
como um verbo essencialmente pronominal, isto
é, que invariavelmente é conjugado acompanhado
do pronome oblíquo. Outros exemplos são os ver~
bos: arrepender-se, sentar-se, zangar-se, pentear-se,
enganar-se, suicidar-se.
Há verbos classificados como eventualmente
pronominais, isto é, que podem ou não ser conjugados acompanhados do pronome oblíquo. Exemplos:

O analista debateu os assuntos do relatório com os
gerentes. Como não sabia qual era a melhor opção, o
colaborador se debateu dias e dias até chegar a uma
decisão.
Apenas no segundo exemplo o verbo "debater"
está na versão pronominal. A diferença de sentido
nos dois exemplos é visível: no primeiro, "debater",
sem ser pronominal, significa "discutir"; no segundo,
sendo pronominal, o sentido é de"passar por dificuldades". Portanto, é preciso saber quais se o verbo utilizado pode ou não ser pronominal e se há diferentes
sentidos em ambos os casos.
Entretanto, cabe ressaltar que a mudança de sentido não é quesito para diferenciar um verbo essencialmente pronominal de um eventualmente pronominal. Não há diferença de sentido, por exemplo, no
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uso dos verbos "envolver" ou "lembrar". Exemplos:
de enviar os documentos I Lembrou meu
nome. Envolveu-se na discussão. I Envolveu todos os
colaboradores na decisão.
Lembrou~se

A alteraçáo, neste caso, é da regência do verbo.
O verbo "lembrar", quando pronominal, requer a
preposição "de"; sem ser pronominal não. O verbo
"envolver", quando pronominal requer a preposiçáo
"em", sem ser pronominal, não necessariamente.
Mas, tem-se percebido que os falantes, ao usar o
idioma rotineiramente, às vezes, usam um verbo não
pronominal como se ele o fosse, Por exemplo, o sentido do verbo "interagir" já contempla a ideia de ação
mútua ou compartilhar algo com o outro, por isso, é
redundante utilizá-lo acompanhado de um pronome
oblíquo átono. É incorreto (e redundante) escrever
ou dizer: "eles se lnteragem", "eu me interagi".
Por isso, atenção aos verbos pronominais (os
essencialmente ou eventualmente pronominais) e
evite usar "me" e "se" acompanhado de verbos que
não requerem esses pronomes.~
"Fonte: http://escreverbem.com.br/

Alternativa "d"- Crase: acesso às informações.
Duas formas de analisar: 1. Regência- acesso a algo
(preposição) +artigo definido feminino plural as; 2.
Por substituição do termo feminino por um masculino que pertença à classe gramatical idêntica (no
caso, substantivo) - acesso aos projetos. Resultou
em ao, há crase.

Alternativa "e" - Crase e regência: a partir de
algo"" não se usa o acento indicativo crase antes de
verbo; se é a partir, é a partir de algo.

680. (ESAF - Auditor-Fiscal - RFB/2014) Os trechos a seguir compõem um texto adaptado do jornal
Estado de Minas, de 18/02/2014, mas estão desordenados. Assinale nos parênteses a ordem sequencial
correta em que devem aparecer para compor um
texto coeso e coerente. Coloque 1 no trecho que
deve iniciar o texto e assim sucessivamente. Em
seguida, assinale a opção correspondente.
( ) Esse poder legislativo é o mais apto a ouvir e
repercutir a voz das ruas, os desejos e as preocupações do povo. E a segurança pública tem se
tornado a maior de todas as causas que afligem
as pessoas, principalmente as que vivem em
grandes cidades.
( ) Nos últimos anos, com o crescimento do crime
praticado por menores, tem crescido o número
dos que defendem a redução da idade de responsabilidade penal para 16 anos. É igualmente veemente a defesa da manutenção da idade atual, 18
anos, o que torna a matéria altamente polêmica.

( ) Ter a iniciativa de propor e votar leis é uma das
funções que a sociedade, por meio da Constituição, atribuiu ao Legislativo e espera que esse
poder, o mais aberto e democrático do regime
democrático, cumpra esse papel.
( ) Mas todo esse aparato da segurança acionado
em defesa do cidadão corre o risco de produzir
resultados inferiores ao desejado em função de
falhas ou de falta de atualização da legislação.
( ) Por isso mesmo são bem-vindas medidas como o
reforço do policiamento ostensivo e aumento da
vigilância e da ação das autoridades para conter
a criminalidade.
( ) Um dos problemas mais complexos quanto
a essa atualização legislativa no Brasil é o do
menor infrator, que, na maioria das grandes cidades brasileiras, já foi promovido a menor criminoso. Há sobre essa questão um grande debate
na sociedade brasileira.
(A) 1,3,6,2,5,4

(B) 2,6,1,4,3,5
(C) 4,5,2,6, 1,3
(D) 3;1,4,5,6,2

(E) 5,2,3, 1,4,6

Alternativa correta: letra "b"
O Nota da autora: Embora pareça difícil, a questão é tranquila se você souber trabalhar as ideias e
eliminar alternativas.

Alternativa "a"- Eliminada porque não se pode
iniciar texto com pronome anafórico esse. Tornar-se-ia incoerente, já que nada foi mencionado anteriormente.
Alternativa "c"- Eliminada por começar com
ideia conclusiva: por isso mesmo.
Alternativa "e"- Eliminada por haver, mais uma
vez, pronome anafá rico: essa atualização legislativa.
Partindo dessas análises, sabemos que a ordem
correta do texto está na alternativa b ou d. Para facilitar, sublinhe as ideias ou palavras chave de cada
trecho.

Alternativa "d" -Iniciar o texto com o segundo
item é possível, mas vejamos a sequência: no último
item é mencionada a atualização legislativa no Brasil
e no segundo item a ideia principal é tem crescido o
número dos que defendem a redução da idade de responsabilidade penal para 16 anos. Assim, eliminamos
também esta alternativas e chegamos à resposta.
Perceba as ideias sublinhadas e veja como
deveria ficar sua prova:

1) Ter a iniciativa de propor e votar leis é uma das
funções que a sociedade, por meio da Constituição, atribuiu ao Legislativo e espera que esse
poder, o mais aberto e democrático do regime
democrático, cumpra esse papeL
2)

Esse poder Legislativo (citado no parágrafo anterior) é o mais apto a ouvir e repercutir a voz das
ruas, os desejos e 1as preocupações do povo. E
a segurança públlC.a tem se tomado a maior de
todas as causas que afligem as pessoas, principalmente as que vivem em grandes cidades.

3)

Por isso mesmo são bem-vindas medidas como o
reforço do policiamento ostensivo e aumento da
vigilância e da ação das autoridades para conter
a criminalidade. (Menciona a criminalidade anteriormente, pois cita as preocupações do povo).

4)

5)

6)

Mas todo esse aparato da segurança (mencionado no parágrafo anterior) acionado em defesa
do cidadão corre o risco de produzir resultados
inferiores ao desejado em função de falhas ou de
falta de atualização da legislação.
Um dos problemas mais complexos quanto a
essa atualização legislativa no Brasil (ideia citada
nos parágrafos anteriores) é o do menor infrator,
que, na maioria das grandes cidades brasileiras,
iá foi promovido a menor criminoso. Há sobre
essa questão um grande debate na sociedade
brasileira.
Nos últimos anos, com o crescimento do crime
praticado por menores, tem crescido o número
dos que defendem a reduçãO da idade de responsabilidade penal para 16 anos. É igualmente
veemente a defesa da manutenção da idade
atua!, 18 anos, o que torna a matéria altamente
polêmica. (explica os motivos do grande debate).

681. (ESAF- Auditor-Fiscai-RFB/2014) Os trechos
abaixo constituem um texto adaptado de <http://
www.ambito-juridico.eom.br/site/>. Acesso em: 17
mar. 2014.)
Assinale a opção transcrita de forma gramaticalmente correta.
(A) No transcorrer da história, desde os escritos de
Aristóteles, passando por Políbio, depois Locke,
Russeau e Montesquieu, sempre houve a preocupação de limitação do poder para a construção de um governo moderado, em que há um
contraponto dentro do próprio exercício da
soberania, de modo a mantê· la dentro de algumas balizas.
(B) Desta forma, o poder de tributar nada mais é que
um aspe;::to da soberania estatal, ou uma parcela
desta. Neste contexto, antes, a tributação era
realizada de modo tirânico: o monarca, que rein~

vindicava a soberania para si, "criava" os tributos
e os súditos deviam suportá-los, sem qualquer
garantia ou possibi\idade de resistência.
(C) O Estado é entidade soberana. No plano inter-

nacional repre~enta a nação em sua relação
com as outras nações, e, no plano interno, têm
o poder de governar todos os indivíduos que se
encontrem em seu território. Logo, a soberania
é um poder que não reconhece outro que lhe
sejil superior, e no exercício dessa soberania, ele
exige que os indivíduos lhe forneçam os recursos
de que necessita: institui tributos.
(D) Neste contexto, o constitucionalismo pode ser
concebido como movimento ideológico e filosófico que pregam a limitação do poder para
a garantia de direitos, tendo reformulado, na
evolução histórica, a concepção de Direito e de
Estado, o que haveria de repercutirem no poder
de tributar.
(E) Conforme foram sagrando-se vitoriosos, os
movimentos constitucionais, através do constitucionalismo clássico e da evolução do Estado,
a tributação também se altera, a exemplo das
contribuições, que são tributos que somente se
justificam na compreensão de um Estado Social
intervencionista, em que a uma consolidação da
máquina pública para propiciar prestações positivas aos cidadãos.

Alternativa correta: letra "a" - Pontuação:
embora o período seja marcado por várias vírgulas,
todas foram empregadas corretamente. Vamos aos
comentários, lembrando que para saber pontuar é
preciso saber período composto.
Inversões e intercalações: No transcorrer da história, desde os escritos de Aristóteles, passando
por Polibio, depois Locke, Russeau e Montesquieu,
Oração principal (Sem conjunção): sempre houve
a preocupação de limitação do poder para a
construção de um governo moderado
A vírgula separa a oração subordinada adjetiva
(pronome relativo) explicativa: ..., em que (no
qual) há um contraponto dentro do próprio exercido da soberania
A vírgula separa oração subordinada adverbial:
... ,de modo a mantê-la dentro de algumas balizas.
Aos erros:
Alternativa "b"- Pronome e ortografia: Nesse
contextº (pronome anafórico); reivindicava.
Alternativa "c"- O Estado tem o poder.
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Alternativa "d"- Nesse contexto; o constitucionalismo que prega; o que haveria de repercutir.
Alternativa "e'' - Além de estar sem clareza,
há erro de grafia: em que há uma consolidação da
máquina.
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682. (ESAF - Auditor-Fiscal - RF.B/2014) Os trechos a seguir constituem um texto adaptado do jornal Folha de S. Paulo, de 10/02/2014.

Assinale a opção transcrita de forma gramaticalmente corrêta.
{A) Conforme se consolida a recuperação ~ ainda
que lentas - das economias desenvolvidas e
fica mais próximo o momento dos juros mais
altos nos países emergentes, os investidores
redirecíonam o capital para ao centro.
{B) Tende a haver salda em massa de divisas de países que há pouco eram a coqueluche. Os alvos
são os que apresentam maior déficit externo,
fragilidades orçamentárias e baixo crescimento.
Nesse grupo estao Turquia e África do Sul, por
exemplo.
{C) Nos últimos 20 anos, os emergentes viram
dobrar sua participação no PIS mundial. Conforme o progresso técnico se dissemina nesses
países, surge uma nova classe média global -e
nao há nenhum sinal-de cujo esse movimento se
esgotará tão logo.
{D) A prosperidade, é claro, não está garantida. A
questão principal, no longo prazo, diz respeito
mais as reformas internas que precisam ser
implementadas do que o jogo de comparações
e modismos.
(E) Serão vitoriosos os países que conseguirem não
só integrar melhor suas economias nas cadeias
produtivas de alto valor por escala mundial,
como também modernizar suas instituições e,
especialmente, desenvolveram capital humano.

Alternativa correta: letra "b"- Trecho correto.
Detalhes: o pronome demonstrativo esse {em nesse
grupo} foi empregado corretamente por retomar a
ideia anterior; correta a concordância entre sujeito e
verbo em divisas de países eram a coqueluche.

ou substitua: diz respeito aos proíetos); 2. Paralelismo sintático: diz respeito ao jogo de comparações
e modismos (do que ao jogo)"" diz respeito a algo; 3.
a longo prazo.
Alternativa "e" - Concordância: desenvolver
capital humano. A dica está no verbo anteposto:
modernizar suas instituições.
683. (ESAF- Auditor-Fiscal - RFB/2014) Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a
opção correta.

O Subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita Federal comentou os resultados das atividades aduaneiras em 2013. De acordo
com o Subsecretário, os números corroboram uma
série de avanços nos processos administrados pela
Receita Federal como, por exemplo, na questão de
controle de exportações e importações. "Dentro da
diretriz de ter mais agilidade, celeridade e transparência, conseguimos reduzir tempos de despacho
aduaneiro tanto na exportação quanto na importaçào, e o destaque é que na exportaçào a redução do
tempo foi da ordem de 34'Jt0".
Ressaltou ainda que houve melhora nos resultados de controle, com aumento nos valores de créditos lançados na auditoria, fiscalização e incremento
no número de operações nas fronteiras do pais. Ao
longo de 2013, foram realizadas 2.999 operações de
vigilância e repressão ao contrabando e descaminho.
O número representa um crescimento de 11,9% em
relação ao mesmo período de 2012. A apreensão
total de mercadorias processadas pela Receita resultou em um montante de R$ 1,68 bilhão. Entre as mercadorias apreendidas encontram-se produtos falsificados, tóxicos, medicamentos, entre outros.
(Adaptado de: <http://www.receita.fazenda.
gov.br/AutomaticoSRF/
sinot/2014/02/11>.
Acesso em: 17 mar. 2014.)

Alternativa "a" -Mantêm-se as informações originais do período se a palavra "corroboram" for subs.titufda por enfraquecem ou reduzem.
Alternativa "b" -0 emprego da primeira pessoa
do plural em "conseguimos" significa que o autor se
refere a uma parcela especifica do povo brasileiro
moradores de fronteiras.

Alternativa "a"- Concordância e regência: 1. a
recuperação é lel1ta; 2. os investidores redirecionam
o capital para!! centro.

Alternativa "c" ~Prejudica-se a correção gramatical do período e a coerência textual ao se substituir
"foram realizadas" por realizaram-se.

Alternativa "c" - Período composto (conjunção}: não há nenhum sinal de~ esse movimento""
é conjunção integrante {não há sinal disto).

Alternativa "d"- Mantém-se a correção gramatical do período e a coerência textual ao se substituir
"encontram-se" por foi encontrado.

Alternativa "d"- Regência e crase: 1. diz respeito mais às reformas internas (diz respeito a algo,

Alternativa "e" - O emprego de vírgula em
"produtos falsificados, tóxicos, medicamentos," justi-

.
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fica-se por isolar elementos de mesma função sintá~
tica-componentes de uma enumeração.

Alternativa correta: letra "e"

O Nota da autora: Questão de semântica {ortografia), análise sintática, verbo e pontuação.
A reposta: E. Pontuação- Enumera as mercadorias apreendidas; enumerar significa desenvolver uma
lista; especificar.

Alternativa "a"- Semântica: corroborar é atestar, comprovar, cor; firmar, isto é, o oposto do que foi

mencionado na alternativa.
Alternativa "b"- Análise sintática: o sujeito de

conseguimos é o pronome pessoal de primeira

I

II
I

pes~

soa plural e indica que o autor se inclui, ou seja, a
Receita FederaL
Alternativa "c" - Verbo (vozes verbais): em

foram realizadas 2.999 operaçóes, a oração encontra-se na voz passiva sintética (V.T.D. +SE) e ao substituir por realizaram-se 2.999 operações, passa-se
para a voz passiva analítica (ser + particípio) e não
prejudica a correção e nem o sentido.
Alternativa "d" - Verbo (vozes verbais) e concordância: Encontraram (V.T.D.) +se:::: voz passiva sintética e possui sujeito plural: produtos falsificados,
tóxicos, medicamentos, entre outros; na voz passiva
analítica, teríamos foram encontrados.
684. (ESAF - Auditor-Fiscal - RFB/2014) Assinale
a opção que constitui um período gramaticalmente
correto e textualmente coerente para ser inserido na
lacuna do'texto abaixo.

As leis de incentivo fiscal podem trazer bons
resultados quando utilizadas de forma estratégica.
Do ponto de vista do investidor social. a principal
vantagem é conhecer o destino pr-eciso de sua ajuda
financeira. Temos em nossas práticas a preocupação
necessária a todo o desenvolvimento social, em especial, da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade.

Dessa forma, é importante que estes sejam destinados a entidades idôneas e de responsabilidade
social.

(Adaptado de Raimundo P. S. Filho. <https:/1
pt- b r. f a c e boo k.com /notes/selo -empresa>.
Acesso em: 19 mar. 2014.)

(A) Assim é que os investidores, tanto empresas
como cidadãos comuns, também sejam responsáveis por atividades que visem superar as situações de vulnerabilidade que criam.
(B) Tais leis, quando seguidas e adequadamente fiscalizadas trazem além dessa também outras vantagens, como aquelas que o investidor se associa
de forma estratégica.
(C)

Mas não basta apenas destinar recursos: é de
extrema importância que as pessoas exerçam
seu papel como cidadãs no ar:ompanhamento
da aplicação dos recursos e de_.~us resultados
em suas comunidades.

(D) Destarte, estratégias fiscais com objetivos claramente sociais, concr2tizados em ajuda financeira, compõem o conjunt.::~ de leis que de forma
complementar combatem situações de vulnerabilidade.
(E) No entanto. toda vulnerabilidade surge de desigualdades sociais que compete tanto ao Estado
quanto à sociedade civil providenciar mecanismos de superação, sob pena de o·nerar ainda
mais as perspectivas de futuro.

Alternativa correta: letra "c"
O Nota da autora: Questão de coerência textual
e período composto (conjunção).

Sublinhe as ideias principais do trecho inicial
{etapa 1), descubra qual a ideia da sequência
(etapa 2), encontre a conjunção que pode ligar
as orações. Feito!
A ideia é de oposição e a oração é coordenada
{independente sintaticamente da outra). Podemos
usar estas conjunções: mas, porém, contudo,
todavia, entretanto, no entanto, não obstante.
Vamos, agora aos erros das outras alternativas.
Alternativa "a" - 1. Não cabe conclusão
(assim); 2.1ncoerente e com erro gramatical: são responsáveis; 3. Visem a superar.
Alternativa "b"- 1. Faltou vírgula para intercalar: Tais leis, quando seguidas e adequadamente
fiscalizadas, trazem; 2. Além dessas vantagens
(quando seguidas e adequadamente fiscalizadas); 3.
Poderia, também, intercalar para o período ficar mais
claro, embora não seja obrigatório: trazem, além
dessa, também outras vantagens.
Alternativa "d" - Destarte significa desta
maneira; feito deste modo; assim sendo ou consequentemente e não cabe no contexto.
Alternativa "e:• - No entanto indica oposição,
mas há erro de concordância: competem.

Texto para a questão.

685. (ESAF - Auditor-FiScal - RFB/2014) Assinale a opção em que a reescrita do t~echo sublinhado preserva a correção1j-ramatk"aT€-respeita a
coerência textual.

No Brasil, a criação e a paulatina expansão das
ouvidorias são consequênda da centra/idade dos
direitos fundamentais e do princípio da dignidade da
pessoa humano na Constituição de 1988, relacionan·
do-se à democratização do Estado e da sociedade brasileiro.

Independentemente de sua inserção na esfera
pública ou privada, as ouvid9ria_s _sAp_::__norteadas
por princípios comuns, ainda não regü!iitmentados,
destacando-se ~ acessibilidade, a cOrlfidencialldade, a independência e a transparência. Se efetivas, podem contribuir para a solução de alq~
complexos problemas contemporâneos, muitas
vezes gerados pela redução dos espaços de diálogo.

Na administração pública, além de concretizar
o direito constitucional de petição, fornecendo aos
cidadãos um canal adequado para tratamento de
reclamações, denúncias e sugestões, as ouvidorias
_ampliam a transparência de órgãos e entidades estatais, além de ensejar o contato do !l::_Stor público com
problemas da população. De forma complementar, as
ouvidorias públicas emergem como um importante
. instrumento de. gestão participativa, aproximando
o Estado da população, que pode sugerir correções
de medidas governamentais e se informar do amplo
partfólio de políticas públicas. Ademais, podem impedir a judicializaçãa de pleitos ordinários,' o que não é
pouco, visto que os direitos podem ser efetivados com
mais celeridade.

• (Adaptado de Paulo Otto vort Sperling. Ouvi~
darias, eficiência e efetivação de direitos. Correio Braziliense, 18 mar. 2014.)
{A}

Quando efetivas, a solução de alguns problemas,
complexos e contemporâneos pode ser contribuída, quando gerados, muitas vezes, pela diminuição dos espaços de diálogo.

{8)

Efetivas, podem solucionar a contribuição de
alguns dos problemas, complexos e contemporáneos, muitas vezes gerados no diálogo em
reduzidos espaços.

(Adaptado de Paulo Otto von Sperliflg. Ouvidarias, eficiência e efetivação de direitos. Correio Braziliense, 18 mar. 2014.)

{C) Sendo efetivas, podem contribuir para solucionar alguns dos complexos problemas contemporâneos, gerados, muitas vezes, pela diminuição
do diálogo.
{D) Em sendo efetivas, alguns dos complexos pro-

blemas contemporâneos pode ter soluçáo, mui-

tâs vezes gerados pelo reduzido espaço para
dióJogo.
(E) Caso efetivas, a solução de alguns dos complexos problemas contemporâneos pode ser sua
contribuição, gerados pela redução, muitas
vezes, dos espaços de diálogo.

686. (ESAF ~ Auditor~Fiscal- RFB/2014) No desen-

volvimento da textua!idade, ficam prejudicadas as
relações de coesão e a coerência argumentativa ao
retirar do texto
{A) o artigo em "a paulatina".
{B)

o artigo na contração em "Na administração",
escrevendo apenas Em.

(C) o artigo em "o direito".
(D)

o artigo em "as ouvido rias".

(E) o artigo na contração em "da população", escre-

Alternativa correta: letra "c"- Se efetivas equivale a sendo efetivas; para solucionar algo ""' para a
solução de algo; a expressáo muitas vezes apenas foi
deslocada. Importante notar que além de erros gramaticais, nas outras alternativas, ocorre alteração no
sentido.
Alternativa "a"- 1. Náo cabe a ideia de tempo
(quando); concordância errada: gerada.
Alternativa "b"- 1. Foi retirada a ideia de condiçáo; 2. A ideia foi alterada.
Alternativa "d" - 1. Em sendo efetivas? Para
que o uso da preposição em? A forma COJreta seria
sendo efetivas; 2. Concordância: podem ter; 3. ldeia
alterada.
Alternativa "e"- 1. Concordânda:_ge_rada.

vendo apenas de.

Alternativa corr"'ta: letra "e"
O Nota da autora: Coesão e coerência utili-

zando o emprego do artigo definido.
Atenção: no enunciado menciona "no desenvolvimento da textual idade". Problemas da população:
o zrtigo definido refere-se à população em geral.
Se substituir por problemas de populaçáo, deixa de
generalizar, além de alterar o sentid3r... Dica: Omite-se o artigo definido
a) antes dos pronomes de tratamento;

b) entre o pronome cujo e o substantivo imediato;

Cnesào e Coerência- Reescritura de f~ases
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c) diante dos superlativos relativos: Ouvi os médicos mais competentes (e não os médicos os mais
competentes);

pelas autoridades. Isso ocorre porque uma boa
parte dessa dívida corresponde a processos que
estão na justiça e aos chamados "créditos podres".

d) frequentemente nos provérbios e máximas:

(D) No caso destes "créditos podres", eles são um problema por que criam um suposto crédito falso, é
um valor que o Estado não têm garantias de receber. lembremos, ainda que a dívida ativa em geral
seja composta de casos perdidos porque muitas
empresas devedoras já fecharam as portas.

Tempo é dinheiro;
e) antes de substantivos usados de uma maneira
geral: Especialistas afirmam que mulher fica mais gri-

pada que homem;
f) diante da palavra ema, quando designa residência da pessoa que fala ou de quem se trata: Ficou
em casa. Fui para casa. Todavia, se a palavra casa vier
acompanhada de adjetivo ou locução adjetiva, deve
ser anteposto, ordinariamente, o artigo: À tarde, foi até

a casa do professor.*
*Fonte: http://educacao.uol.com.br!

(E) Mas há também outros fatos que explicam esse
aumento da dívida, como as dificuldades enfrentadas por vários setores, principalmente o da
indústria, que ainda não se recuperou da crise
de 2009 e 2010. É importante, por isso, analisar
caso a caso, mas, de modo geral, o crescimento da
carga tributária também tem colaborado.

Não sofrem alteração:
Alternativa "a"- a criaçáo e (a) paulatina expan·
são das ouvidor/as são consequéncia da centralidade
dos direitos ...

Alternativa correta: letra "d"- Há vários erros
e isso é bom, pois facilita para resolver a questâo.

Alternativa "b"- No administração pública, além
de concretizar ou Em administração pública, além de
concretizar.

1)

Pronome. No caso desses "créditos podres": foi
citado no parágrafo anterior e o uso correto é do
pronome anafórico;

Alternativa "c" - além de concretizar o direito
constitucional de petição ou além de concretizar direito
--constitucional de petição.

2)

Ortografia. Porque: trata-se de explicação, conjunção coordenada explicativa;

3)

Alternativa "d"- as ouvidorias ampliam a transparência de órgãos ou ouvidor/as ampliam a transparência de órgãos.

Concordância. O Estado (sujeito singular) nâo
tem (verbo singular- transitivo direto) garantias
(objeto direto);

4)

Pontuação. Ou intercale ainda - inserindo vírgula posposta -, ou retire a vírgula anteposta:
"lembremos, ainda, que a dívida ...", ou "Lembremos ainda que a dívida ...".

687. (ESAF- Auditor-Fiscal- RFB/2014) Assinale a
opção em que o fragmento adaptado do Correio Braziliense, de 19 de março de 2014, foi transcrito com
erros gramaticais.
(A) A alta inflação, a elevada carga tributária e o
aumento do endividamento das famílias têm
tornado mais difícil o pagamento dos impostos
nos últimos anos. A dívida ativa -cujo principal
componente são os tributos não pagos por pes~
soas físicas e jurídicas -saltou 526,71% nas três
esferas da união (estados, municípios e governo
federal) entre 2000 e 2012.
(B) O estoque acumulado da dívida ativa é praticamente equivalente ao que os três entes federais
arrecadaram, juntos, em 2012: cerca de R$ 1,96
trilhã'o. Esse cenário cria uma situação insustentável dentro das fazendas públicas. Para se ter uma
ideia, a expressão desses créditos financeiros seria
suficiente para quitar a dívida pública liquida da
União, dos estados e dos municípios em 2012.
{C) O governo tem dificuldade para reaver esses
créditos que compõem a dívida ativa. Em 2012,
apenas 5,38% da dívida ativa foram recuperados

Alguns comentários importantes sobre pontuação para que não haja dúvidas.

Alternativa "a" - Sujeito composto (A alta
inflação, a elevada carga tributária e o aumento do
endividamento das famílias)= verbo plural (têm); os
travessões e os parênteses indicam intercalações:
A dívida ativa- cujo principal componente são os
tributos não pagos por pessoas físicas e jurídicas saltou 526,71% nas três esferas da união {estados,
municípios e governo federa Oentre 2000 e 2012.
Alternativa "b" - As vírgulas intercalam e os
dois pontos explicam, citam.
Alternativa "c" -A primeira vírgula indica inversão do adjunto adverbial de tempo. inversâo: a oração não se inicia com o sujeito.
Alternativa "e"- A conjunção por isso está intercalada por vírgulas e a vírgula antes da conjunção
adversativa mas é obrigatória; a expressão de modo
gero/também está intercalada. Intercalação pode ser
feita com vírgulas, travessões ou parênteses.
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688. {ESAF- Auditor-Fiscal- RFB/2014) Assinale a
opção incorreta a respeito do uso das estruturas linguísticas no texto.

.,

A despeito das suas imperfeições, a Lei da Transparência Tributária representa um notável avanço
institucional. A conscientização da população brasileira ê fundamental para a construção de uma República efetivamente democrática, em que os eleitores
tenham plena ciência da repercussão das decisões
tomadas pelos seus representantes. Somente assim
poderão exigir a construção de um sistema tributário
simples, coerente e justo, que não onere os cidadãos
carentes e não seja regressivo, gravando os contribuintes menos abastados de modo (proporcionalmente) mais severo que os mais favorecidos economicamente.
(Adaptado de Andrei Pitten Velloso, lei da

transparência tributária: vitória da cidadania.
<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/
colunas>. Acesso em: 18 mar. 2014.)

(A) O uso da preposição em "em que" torna-sedesnecessário se, no lugar de que, o pronome utilizado for a quo!.
(6) O uso do modo subjuntivo em "tenham" remete
à possibilidade de uma "República efetivamente
democrática".
(C)

O advêrbio "assim" tem a função coesiva de resumir e retomar as ideias do período sintático imediatamente anterior.

(O) O uso do gerúndio em "gravando" imprime à
oração uma ideia do modo de funcionamento
do sistema tributário.
(E) A retirada dos sinais de parênteses não prejudica
sintaticamente a oração, mas sua presença diminui a relevância da ideia expressa por "proporcionalmente".

Revisaço ,, -Língua Pootuguesa Dudu Nogu~ira

Alternativa "c" - Exato, retoma toda a ideia
mencionada no período anterior.
Alternativa "d" - Sim, basta reler o período:
construção de um sistema tributário simples, coerente e justo, que não onere os cidadãos carentes
e não seja regressivo, gravando os contribuintes
menos abastados de modo {proporciqnalmenlr:~l
mais severo...
I
Alternativa "e"- Podem ser retirados por intercata·rem adjunto adverbial, mas diminui a ênfase, a
relevância.
689. (ESAF - PECFAZ/2013) Assinale a opção que
corresponde a erro gramatical ou de grafia na transcrição do texto.

O mais recente censo (1) agropecuário, de 2006,
mostrou o impacto da assistência técnica e da extensão rural na renda alferida {2) pelos produtores.
''Enquanto os grandes e médios produtores que não
recebem assistência têcnica obtêm (3) um valor básico
de produção de R$ 232 por hectare, os que contam
com esse serviço conseguem R$ 996 na mesma área",
conforme a mensagem enviada ~ (4) governo ao
Congresso para justificar a criação da Anater.
Como mostram esses números, a assistência
técnica e a extensão rural podem (5) mais do que
quadruplicar a renda nas médias e grandes propriedades. Nas propriedades familiares, o impacto
é semelhante: o valor da produção passa de R$ 639
para R$ 2.309 por hectare.
(O Estado de S. Paulo, Editorial, 19/6/2013,
com adaptações).
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(0) 4

(E) 5

Alternativa correta: letra "a"- Regência e pronome relativo.

1)

O relativo que retoma República efetivamente
democrática;

2) Ordem direta: os eleitores tenham plena ciência da repercussão das decisões tomadas pelos
seus representantes na República efetivamente
democrática;
3)

A preposição em foi exigida e poderíamos utilizar, alêm de em que, na qual.

Alternativa "b"- O verbo está no presente do
subjuntivo e indica dúvida, possibilidade. Lindo seria
se fosse algo certo (indicativo), mas não ê.

Alternativa correta: letra "b"

O Nota da autora: questão de ortografia e concordância.
Auferir: que se auferiu, que se obteve.
Alternativa "a"- Conjunto de dados a respeito
da população de um lugar {p.ex., número de habitantes, atividades econômicas, composição familiar
etc.}; censo demográfico.
Alternativa "c"- sujeito: os grandes e mêdios
produtores""' verbo no plural.
Alternativa "d" - enviado por alguém: pelo
governo.
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Alternativa "e"- sujeito: a assistência técnica e
a extensão rural.
690. (ESAF ~ PECFAZ/2013) Assinale a opção que
preenche a lacuna do texto de forma coesa e coerente.
Com a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), que depende
da aprovação de um projeto de lei já enviado ao Congresso, o governo pretende aproximar ainda mais
os centros de pesquisas dos produtores rurais, dos
quais apenas 25% têm acesso aos conhecimentos
tecnológicos. __ ~-~-~~-~-----·
Com isso, o que se espera é a modernização mais
rápida da agropecuária brasileira, com o aumento da
produtividade e maiores ganhos para os produtores.

a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural depende da aprovação de
um projeto de lei. Objetivo do governo: aproximar ainda mais os centros de pesquisas dos produtores rurais.
Para que servirá e onde circulará a Anater?
Resposta na alternativa a: A Anater deverá articular em nível nacional o trabalho desenvolvido
pelas instituições estaduais de extensão rural de
levar aos agricultores e pecuaristas as tecnologias disponíveis de produção e criação, armazenamento, processamento e de gestão dos negócios rurais.
Fechamento do texto: Com isso... = retoma as
ideias citadas no período anterior.
Alternativa "b" - Os substantivos empresas e
decreto deixam o texto incoerente. Por não terem

691. {0 Estado de S. Paulo, Editorial, 19/6/2013).

sido citados.

(A) A Anater deverá articular em nível nacional o
trabalho desenvolvido pelas instituições estaduais de extensão rural de levar aos agricultores e
pecuaristas as tecnologias disponiveis de produção e criação, armazenamento, processamento e
de gestão dos negócios rurais.

Alternativa "c"- Não cabe ide ia de tempo, tornando o teto incoerente: uso de desde então.

(B) Em 1989, o governo decretou o encerramento

das atividades da empresa, mas uma rápida reação do Congresso impediu que o decreto tivesse
efeito prático. O governo seguinte, porém, conseguiu fechar a Embrater em 1992.
(C) Desde então, a atuação das empresas estaduais
de assistência técnica e extensão rural~ em São
Paulo, a atividade é desempenhada pela Coordenadbria de Assistência Técnica Integral, vinculada à Secretaria da Agricultura- vem sendo
coordenada por uma entidade nacional por elas
criadas.
(O) Mesmo já tendo alcançado esses niveis elevados

de produtividade, que lhes têm assegurado crescimento contínuo da produção de grãos com
aumento bem menor da área cultivada, o Brasil
ainda tem muito espaço para desenvolver sua
agropecuária e oferecer mais alimentos para o
mercado interno e para outros países.
(E) Dos estabelecimentos rurais registrados no
Pais, 11% dos considerados familiares e 9% dos

médios e grandes não têm nenhuma produção,
de acordo com dados do governo. Mais de 1,3
milhão de estabelecimentos não obtêm receita
com a atividade agropecuária.

Alternativa correta: letra "a" - Para facilitar,
sublinhe as palavras-chave ou as ideias-chave do
texto (antes e depois do trecho a ser inserido).

Alternativa "d"- Não se pode afirmar o início
do trecho: tendo alcançado esses níveis elevados de
produtividade.

Alternativa "e"- Não cabem as referências de
porcentagem: sem coerência.
692. (ESAF - PECFAZ/2013) Assinale a opção que
constitui introdução coesa e coerente para o texto a
seguir.

Em 2000, só havia 10 cursos desse tipo. Em 2008,
estavam credenciados no Ministério da Eduéação
(MEC) 349 cursos de graduação e 255 cursos de
pós-graduação lato sensu. Em 2005, 11 mil pessoas
concluíram a licenciatura a distância. Atualmente,
os alunos de cursos de graduação a distância representam 30% do total de estudantes matriculados em
licenciaturas. Há seis anos, eles eram 5%. Atualmente,
há 1 milhão de estudantes cursando a graduação e
pós-graduação a distância. Para atender à demanda,
o MEC acaba de autorizar 40 instituições de ensino a
criarem 148,4 mil vagas nessa modalidade de ensino.

(0 Estado de S. Paulo, 17/6/2013, com adaptações).

Alternativa "a" -0 ensino a distância em cursos
de graduação cresceu significativamente nos últimos anos.
Alternativa "b" -Ao final do período letivo, para
avaliar o aproveitamento dos alunos, vários cursos
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aplicam provas escritas e provas práticas presenciais,
enquanto outros pedem um trabalho de conclusão.
Alternativa "c" -Essa graduação a distância funciona por meio da distribuição de livros e apostl!as e
de uma plataforma na internet que permite aos estudantes acessar aulas e sugestóes bibliográficas.
Alternativa "d" -Por terem mensalidades baixas, esses cursos a distânba são os mais acessíveis
para grandes parcelas da população, especialmente
nas cidades do interior.
Alternativa "e" -Os empréstimos educacionais
feitos pelo governo com base no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) têm uma taxa de íuros muito
baixa, de 34%.

Alternativa correta: letra "a" -A dica está na
continuação do texto: só havia 10 cursos desse tipo,
ou seía, tem de ser citado curso no início do texto: O
ensino a distância em cursos de graduação cresceu
significativamente nos últimos anos.
Alternativa "b"- Quais cursos? Não especifica.
Alternativa "c" - Não foi citada graduação
alguma antes, por isso não se pode iniciar o texto
com essa graduação.
Alternativa "d"- Quais cursos a distância: Não
cabe o pronome anafórico esses.

Revis<'!(ü' -língua Portuguesa • Duda Nogueira

( ) Essa medida segue fórmula aplicada desde 2012
para professores alfabetizadores, que recebem
R$ 200 mensais para participar de programas
com dois anos de duração.
( ) O Ministério da Educação caminha na direção correta para essa qualidade ao propor um
sistema de bonificação para professores que
se submetam a curso de aperfeiçoamento. O
obíetlvo é sanar deficiências do docente, com
foco em métodos a serem utilizados em sala
de aula.
(A)

2-4-5-3-1

(8)

3-5-2-1-4

(C)

5-1-4-3-2

(D)

1-2-3-5-4

(E)

4-3-1-2-5

Alternativa correta: letra "c" - Basta estar
atento (a) porque questões desse tipo são fáceis.
Não há como iniciar o texto com ideias vagas,
por isso eliminamos a alternativa e: nâo sabemos
a que iniciativa o autor se refere;
Elimina-se, também a alternativa b porque não
podemos iniciar o texto com pronome anafórico:

Essa medida;

Alternativa "e"- Asequência fala de 10 cursos e
não de empréstimos educacionais.

Eliminada a alternativa a porque não sabemos
qual é a qualidade: caminha na direção correta
para essa qualidade;

693. (ESAF - PECFAZ/2013) Os trechos a seguir
compóem um texto adaptado do Editorial da Folha
de S. Paulo, de 17/6/2013, mas estão desordenados.
Assinale nos parênteses a ordem correta para compor um texto coeso e coerente (coloque 1 no trecho
inicial e assim sucessivamente) e, em seguida, assinale a opção correta.

A alternativa d pode ser eliminada por não haver
referência alguma a cursos (torna incoerente o
texto: procurarão os cursos.)

( ) Diante de um incentivo pecuniário, é de supor
que profissionais procurarão os cursos por conta
própria, com efeitos melhores do que se o aperfeiçoamento fosse imposto a todos.
( ) Se já não há muita dúvida de que investimentos em educação são vitais para o Brasil avançar social e economicamente, ainda estão
longe de ser um consenso quais as melhores
medidas para fazer a qualidade do ensino progredir.
( ) A iniciativa é oportuna porque um dos vícios
pedagógicos nacionais é dar muita ênfase a
pomposas teorias educacionais e deixar de lado
o bom e velho ensinar a ensinar, que tem muito
mais impacto na vida do aluno e em seus resultados escolares.

Única sequência possível, coesa e coerente: 5-1
-4-3-2.
694. (ESAF - PECFAZ/2013) Os trechos a seguir
constituem um texto adaptado de O Globo de
7/6/2013. Assinale a opção que foi transcrita com
erro gramatical.
(A) Para que a economia consiga trilhar por um
caminho sustentável nos próximos anos, com
crescimento razoável, preços e contas externas
sob controle, o país precisará incrementar significativamente suas exportações.
(8) Essa expansão dependerá de vários fatores, mas
entre os principais está uma eficiente estrutura
portuária, pois é pelos terminais marítimos e fluviais que são movimentados acerca de 90% das
cargas do comércio exterior brasileiro.
(C) O Brasil necessita tanto de terminais para carga
geral, capazes de receber os navios gigantes que
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chegam a transportar mais de cinco mil vagões
de carga de uma vez, como de portos que possibilitem o embarque de líquidos e sólidos.

enquanto os juros americanos estão sob pressão
de alta. Mas o fim do mundo não está próximo,
apesar de- os mercados darem novamente essa
impressão.

(0) Ê no agronegócio e na produção de minérios,

petróleo e biocombustíveis que temos mais possibilidades de exportar, pelas vantagens comparativas que o País ainda reúne nesses itens.
(E) E tanto maior será a competitividade se houver
portos adequados para embarque de tais mercadorias, conjugados também a uma satisfatória
rede de transportes rodoviária, ferroviária, hidroviária ~por dutos.

Alternativa correta: letra "b" - Antes, é necessário relembrar as possibilidades de uso das expressões abaixo:
a cerca de ou cerca de: aproximadamente, mais
ou menos.

(O)

Se o cronograma do Federal Reserve System
- Fed estiverem certos, o Banco Central americano para de bombear recursos ao mercado.
A liquidez continuará excessiva até que entre
em cena a política monetária restritiva, prevista
para 2015.

{E) Com rendimentos negativos nos titulas de

grande segurança, como o.s do Tesouro Americano, e custos de financiamento de posições
absurdamente baixo para os padrões históricos, boa parte dos ativos foi inflada por uma
demanda a normal. Agora, os preços procuram
novo níveL

acerca de: a respeito de, quanto a, sobre.

Alternativa correta: letra "c"- Não há erro gramaticaL

há cerca de: tempo transcorrido e equivale a
"faz".

brio pode ser retirada.

Na alternativa b, o sentido é de quantidade e
deveria ser usada a forma a cerca de ou cerca de.
Como, no enunciado, cita erros gramaticais, atente-se a concordância, regência (crase), pontuação e
ortografia, ESAF gosta desses tópicos.
Alguns comentários viáveis:

Alternativa "a"- Correta: a economia consiga e
o país precisará.
Alternativa "c''- Terminais capazes e os navios
chegam.
Alternativa "d"- O país reúne.
Alternativa "e"- Houver portos.
695. (ESAF - PECFAZ/2013) Os trechos a seguir

Alternativa "a"- nos EUA. A vírgula após equilíAlternativa "b" -reCai.
Alternativa "d"- Se o cronograma do Federal
Reserve System- Fed -estiver certo.
Alternativa "e"- custos baixos e anormal.
696. {ESAF - PECFAZ/2013) Os trechos a seguir

constituem um texto adaptado do Jornal Valor Econômico de 21/6/2013. Assinale a opção transcrita
com erro gramaticaL
(A) Diferentemente do contágio da crise de 2008,
que atuou simultaneamente sobre os canais
financeiro e produtivo, as turbulências atuais
têm como norte a melhoria das condições
econômicas globais, não sua deterioração.

constituem um texto adaptado do Jornal Valor Econômico de 21/6/2013. Assinale a opção transcrita de
forma gramaticalmente correta.

(B) Após o sufoco de alguns dias infernais, é possível que o câmbiO arrefeça, embora as cotações possivelmente se situem bem acima do
desejável.

(A) Um tempo razoável pode se passar até que os
mercados globais encontrem um ponto de equilíbrio, depois do anúncio do fim da era dos trilionári~s pacotes de alívio monetário no EUA.

(C) As forças de mercado buscam novo equilíbrio.
Já estão havendo caçadores de oportunidades de olho em pexinchas emergentes.

(B) Sobre os mercados emergentes recae grande
parte do ajuste, pois a grande liquidez disseminada por três versões de afrouxamento quantitativo teve seu principal destino nos países mais
dinâmicos durante a grande crise de 2008 e que
puxavam a recuperação globaL
(C) As correções estão sendo violentas, especialmente nas bolsas e moedas emergentes,

(D) Os juros estão subindo nos EUA e a alta pode,
se não for temporária ou muito forte, trazer
nova dificuldade para a recupf:ração americana.
(E) A escalada dos rendimentos dos títulos do
Tesouro não deve ultrapassar ou estacionar
acima dos 3%, indicando um retorno próprio
ao de uma economia em tranquilo crescimento.

'
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Alternativa correta: letra "c" - Opa! Verbo
haver impessoal (sentido de existir) não admite
plural: está havendo ou estão existindo. Outro erro
(ortográfico): pechinchas.

o acento indicativo de crase. Se a expressão fosse:
sujeita à cobrança dos impostos, haveria crase.
Alternativa "d"- Adisputa se arrasta: correto.
Alternativa "e" - Ordem inversa: surge um
vácuo à falta de referências sólidas "" locução adverbial (causal): com crase.

Alternativa "a"- as turbulências têm.
Texto:

Alternativa "b"- cotações se situem.
Alternativa "d"- a alta pode trazer nova dificuldade.
Alternativa "e"- a escalada não deve ultrapas-

sar.
697. (ESAF - PECFAZ/2013) Assinale a opção que
corresponde a erro gramatical ou de grafia.

Segunda maior etnia (1) indígena da região central do Brasil, com mais de 27 mil indivíduos, os terenas reinvindicam (2) há anos a posse de várias propriedades rurais exploradas por criadores de gado,
a maioria com titulação em cartório e sujeita a (3)
cobrança de impostos. A disputa~ (4) arrasta, têndo
a Justiça alternado decisões contraditórias, ora concedendo a posse aos fazendeiros, ora atendendo
recursos da parte dos índios. O fato é que,~ {5) falta
de referências sólidas que permitam decisão cabal,
surge um vácuo que tem sido, infelizmente, típico da
questão indígena no país.
{Estado de Minas, 7/6/2013, com adaptações).
(A)

(B) 2

(C) 3
(D) 4

(E) 5

Alternativa correta: letra ""b"
O Nota da autora: Questão de ortografia,
regência, crase e pronome.

Reivindicar: Promover demanda para ter de volta
(o que se acha na posse de outrem).
Alternativa "a"- Grupo social diferenciado de
outros por laços peculiares de cultura, religião, língua, comportamento etc., e que compartilha origem
e história comuns.
Alternativa "c"- Perigo! Sujeita a cobrança de
impostos: note que o substantivo feminino cobrança
foi utilizado no sentido genérico (alguma cobrança
de impostos - quaisquer} e não no sentido específico (a cobrança dos impostos) e por isso não se usa

No período de 1727 a 1760, auge da produção
aurífera, a Coroa havia cunhado, em média, 01 (um)
conto e 7555 mil réis em moedas de ouro por ano,
uma fortuna. Daí por diante, porém, a quantidade
de dinheiro que circulava na economia sofreu um
impacto tremendo. No decênio 1761-1770, a cunhagem anual de moedas de ouro caiu 18%. A queda continuaria no período 1771 a 7790. Ou seja, na penúltima
década do século XVI!/, a injeção de moedas de ouro
que a economia portuguesa recebia anualmente era
um quinta do que fora três décadas antes. O dinheiro
estava desaparecendo. Num primeiro momento, a
reação de funcionários graduados da Coroa foi atrf=
buir a queda nas remessas de ouro para Lisboa a um
suposto aumento da sonegação no Brasil.
(.. .)

Fiando-se que a causa central do problema era a
sonegação, a Coroa acochou (ainda mais) a co/6nia.
Logo no primeiro ano em que os mineradores não conseguiram cumprir integralmente a cota do quinto, Lisboa aplicou um instrumento de cobrança fiscal que se
tornaria sinónimo de tirania: a derrama. O objetivo
da derrama era obrigar os colonos a completarem a
parcela do quinto não recolhido. Os meios utilizados
iam da pressão à violência física. (... )Havia formas de
coleta ainda mais abusivas. Sem nenhum aviso prévio, guardas armados costumavam invadir residências para efetuar o confisco, operações que acabavam
em violência eprisões.
A inquietude, é claro, tomou conta das sociedades que viviam em áreas de mineração, mas a Coroa
não se importava com isso. A única meta era irrigar as
finanças reais.(... )
A intenção era recolher 634 quilos de ouro referentes ao pagamento a menor, ocorrido no período 17691771. Mesmo com toda a violência, o resultado da derrama foi pífio: 147 quilos, o que nãc chegava a um
quarto do volume pretendido. (Adaptado de: Figueiredo Lucas, Boa Ventura! A corrida do ouro no Brasil (1697-1810). São Paulo: Record, 2017. Capítulo 15,
p.284 e capítulo 16, p. 292)

698. (ESAF- Analista-Tributário- RFB/2012) Marque a opção que fornece a correta justificativa para
as relações de coesão referencial no texto.
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(A) "era um quinto do que fora três décadas antes"
refere~se à economia portuguesa.
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de funcionários graduados da Coroa foi a de atribuir".

(B) "Fiando-se que a causa central do problema era a

sonegação" refere-se às áreas de mineração.
(C}

"auge da produção aurífera" refere-se à quantidade de dinheiro que circulava na economia.

(0) "a reação de fur1cionários graduados" refere-se à

aplicação de um instrumento de cobrança.

I

l
l

{E) "mas a Coroa não se importava com isso" refere-

-se à inquietude.

Alternativa "e": correta- A dica está no uso do
pronome demonstrativo anafórico isso: A inquietude, é claro, tomou conta das sociedades que
viviam em áreas de mineração, mas a Coroa não se
importava com isso {com a inquietude).
Alternativa "a"- Refere-se à injeção de moedas de ouro que a economia portuguesa recebia anualmente.

Alternativa "b" -Indica causa da oração principal: a Coroa acochou (ainda mais) a colônia.
Alternativa "c"- Refere-se ao período de 1727

a 1760.
Alternativa "d" - Qual foi a reação? Atribuir a
queda nas remessas de ouro para Lisboa a um suposto
aumento da sonegação no Brasil.

Alternativa "d": correta.
O Nota da autora: questão de coerência, pronome relativo, verbo e aná!lse sintática.

Na alternativa d, o pronome relativo que, no
primeiro caso, retoma o pronome demonstrativo o
(equivale a aquilo), o que inviabiliza a concordância
no plural, pois é retirado o pronome demonstrativo
e o pronome passa a retomar 147 quilos.
Alternativa "a"- Sim. O pretérito mais que perfeito composto do indicativo é a formação de locução verbal com o auxiliar ter ou haver no Pretérito
Imperfeito do Indicativo e o principal no particípio,
tendo o mesmo valor que o Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo simples.
Alternativa "b" - Obrigar alguém a algo. Por
ser essa estrutura, o verbo pode ficar no singular ou
plural {concordaria com o sujeito colonos ou com o
verbo obrigar).
Alternativa "c" - Basta reler o comentário da
alternativa a.
Alternativa "e" - Corretas
atribuir ou foi a de atribuir.

as duas opções:

foi

Texto:
699. (ESAF- Analista-Tributário- RFB/2012) Assinale a opção incorreta a respeito do uso das estruturas linguístlcas do texto.
{A) Preservam-se a correção e a coerência, se substituirmos a expressão: "a Coroa havia cunhado"
(inicio do texto) por "a Coroa cunhara".
(B) Preservam-se a correção e a coerência, se substi-

tuirmos a expressão: "O objetivo da derrama era
obrigar os colonos a completarem" por: "O objetivo da derrama era obrigar os colonos a completar".
(C) Preservam-se a correção e a coerência, se substituirmos a expressão: "era um quinto do que fora
três décadas antes" por: ''era um quinto do que
tinha sido três décadas antes".
(0) Preservam-se a correção e a coerência, se subs-

tituirmos a expressão: "147 quilos, o que não
chegava a um quarto do volume pretendido"
por: "147 quilos, os quais não chegavam em um
quarto do volume pretendido".
(E) Preservam-se a correção e a coerência se subs-

tituirmos a expressão: "a reação de funcionários
graduados da Coroa foi atribuir" por: "a reação

O governo dá sinais de que parece superar a longa
fase de negação do problema eestá mais perto de formatar uma agenda para enfrentar a deterioração das contas do Instituto Nacional do Seguro Social -INSS.

Não estão em pauta medidas juridicamente
controversas nem de impacto sobre o orçamento
no curto prazo, mas deôsões a serem tomadas fogo
para atenuar, no futuro, a expansão da despesa com
a Previdência. Hoje, ela já é da ordem de 10% do PIB
(incluindo o setor público), comparável à de países
mais ricos e com maior número de idosos.
No caso dos atuais segurados, o fundamental
para equílibrar as contas é desencorajar as aposentadorias precoces admitidas pela legislação. A alternativa à mão é a fórmula batizada de 85/95, em que os
números se referem à soma da idade com o tempo de
contribuição a ser exigida, respectivamente, de mulheres e homens. A regra, fácil de entender, substituiria o
fator previdenciário.
Além disso, caberia impor aos futuros participantes do mercado de trabalho, por exemplo, uma idade
mínima para a aposentadoria, como nos regimes previdenciários da maioria dos países. Trabalha-se com 60
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anos para mulheres e 65 para homens, números que
serão objeto de negociação no Congresso. Atualmente,
há quem se aposente antes dos 50, com base no tempo
de contribuição (30 e 35 anos, respectivamente, para
obter o benefício integral). Ooutro item da agenda, disciplinar as pensóes por morte, reúne melhores condições para engendrar uma ação mais imediata, talvez,
dadas o dimensão e a obviedodf.i das anomalias por
corrigir. Vidvos e órfãos custaram R$ 100 bilhões ao erário no ano passado (cerco de 20% do gosto previdenciário total), dos quais R$ 60 bilhões no carteiro do INSS e o
restante no regime dos servidores públicos. Trata-se de
um desembolso dos mais liberais no mundo, resultado
de uma legislação extravagante. Não leva em conta,
por exemplo, o período de contribuição pelo segurado,
a idade do beneficiário bu sua capacidade de sustentar-se. (Editorial, Folha de S. Paulo, 2/8/201 2).

700. (ESAF - Analista-Tributârio - RFB/2012) Em
relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a
opção correta.

{A) Mantém-se a correção gramatical e os sentidos
originais do período ao se substituir "de que" por
do quaL
(B)

O emprego do sinal indicativo de crase em "à de
países" justifica-se pela fusão da preposição "a",
exigida pelo adjetivo "comparável", com o artigo
definldo feminino singular "a" que acompanha o
substantivo "despesa", elíptico na frase.

(C}

Prejudica-se a correção gramatical e o sentido
original do período ao se substituir "em que" por
na qual.

(D)

A palavras "fórmula" e "números" recebem
acento gráfico com base em regras gramaticais
diferentes.

(E} Em "trabalha-se" e em "se aposente" o emprego

do pronome "se" tem a mesma função morfossintática.

Alternativa "b": correta.
O Nota da autora: questão de coesão, pronome
pessoal. relativo, crase, regência e acentuação gráfica.

Alternativa b: Se é comparável, é comparável a
algo. Para se certificar de que há o substantivo despesa elíptico, é preciso reler os períodos anteriores:
Não estão em pauto medidas juridicamente controversas
nem de impacto sobre o orçamento no curto prazo, mas
decisões a serem tomadas logo paro atenuar, no futuro,
a expansão da despesa com a Previdêncía. Hoje, ela (a
despesa) jó é da ordem de 10% do PJB (incluindo o setor
público), comparóve/ à (despesa} de países mais ricos e
com maior número de idosos.

H-e<~h::lço··

- Lingua Portuguesil • Dadrr Nogueita

~Dica crase- Substituíre substantivo feminino
por um masculino: comparável ao crédito. Resultou
em ao, há o acento indicativo de crase.

Alternativa "a"- Opa! Não é pronome relativo,
mas sim conjunção integrante.
... Dica - O governo dá sinais disto = preposição exigida pelo substantivo sinal (dá sinal de algo}+
conjunção integrante.
Alternativa "c''- Ordem direta: os números se
referem à soma da idade com o tempo de contribuição na fórmula, ou seja, em que ou na qual. Não prejudica a correção gramatical e o sentido.
Alternativa "d"- Utilizando a tabela dica para
facilitar: separando as sílabas, descobre-se rapidamente a regra.
Importante: não colocar na tabela as palavras
que são acentuadas por serem hiatos ou monossílabos (após a reforma ortográfica, classificadas como
oxítonas).

,,. ,.,
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As duas palavras são proparoxítonas.
Alternativa "e"- Em trabalha-se, o se é índice
de indeterminação do sujeito =verbo intransitivo+
se; em há quem se aposente, o pronome indefinido
quem possui função de sujeito. Elimina-se, assim, a
alternativa.

Texto:

O Brasil tem o terceiro maior spread bancário do
mundo. O nosso fechou 2011 em 33% -só perdemos
paro Quirquistão (34%) e Madagascar (42%). Países mais parecidos com o Brasil, como Chile e México,
cobram entre 3% e 4%. Há possfveis explicações para a
anomalia. A mais controversa é se a competição aqui
é mais branda do que em outroSmercados. Não funcionam no Brasil mecanismos que, no exterior, fazem
com que os bancos disputem clientes de forma mais
agressiva. O principal deles é o cadastro positivo, um
sistema que permite a troca de informações de quem
paga seus empréstimos em dia. Ele foi aprovado há
quase um ano, mas até agora não deslanchou. Os
bancos dizem que as informações são precárias, porque os clientes precisam autorizar a inclusão de seu
nome e retirá-/o se quiserem, o que torna o sistema
pouco confiável. O spread elevado também se deve
a {atores como alta carga tributária e inadimplência
- os empréstimos atrelados a garantias são incipientes, o que aumento o risco de um calote. (Adaptado de
Exame, ono46, n. 7, 18/4/2012)
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701. (ESAF- Analista-Tributário- RFB/2012) Preservam-se as relações argumentativas do texto, bem
como sua correção gramatical, ao inserir
(A) o substantivo anomalia antes de Hmais controversa".
(B) a expressão de spread depois de "mecanismos".

(() a expressão do cadastro depois de "informações".
(D) o qualificativo bancário depois de "sistema".

(E) o pronome essas antes de "garantias".

tivos estao empregados de modo genérico, sem
o uso de artigo que os defina.

Alternativa "e": correta.
O Nota da autora: questão de coesão, crase,
verbo, período composto e concordância.
Na alternativa e, além de indicar que os substantivos estão empregados de modo genérico, há detalhes a serem comentados: 1. Não se usa crase antes
de palavra masculina (fatores); 2. Em singular+ plural
também não se usa crase.

Alternativa "c": correta- O principal deles é o
cadastro positivo, um sistema que permite a troca
de informações (do cadastro) de quem paga seus
empréstimos em dia.

Alternativa "a" - O verbo haver é impessoál
(sentido de existir) e o substantivo explicações (possíveis explicações) possui função sintática de objeto
direto. Não destaca a ideía de anomalia.

Alternativa "a"- Caberia o substantivo explica-

Alternativa "b"- O se é conjunção integrante e
não conjunção condicional (primeiro erro); segundo:
não pode ser substitufdo por talvez.

çélo.

Alternativa "b" - Mecanismos (sujeito) não funcionam no BrasiL Não cabe a expressão de spread posposta.
Alternativa "d" - Um sistema é aposto explicativo de cadastro positivo, não cabendo o adjetivo
bancário.
Alternativa "e" - Para inserir o pronome
demonstrativo anafórico essas, o termo garantias
deveria já ter sido mencionado e isso não ocorreu.
702. (ESAF- Analista-Tributário- RFB/2012) Assinale a opção que dá justificativa correta para o uso
das estruturas tinguísticas no texto. ·
(A) Apesar de se referir a uma expressão no plural, o
verbo "Há" deve ser usado no singular para mostrar que a oração em que ocorre destaca a ide ia
de "anomalia".
(B) O valor de condição que a conjunção "se" confere à oração em que ocorre seria mantido também com o uso de talvez, sem prejudicar a correção gramatical do texto.
{C) O uso do modo subjuntivo em "disputem" destaca a ideia de hipótese no texto; no entanto,
mesmo enfraquecida a hipótese, a coerência da
argumentação e a correção gramatical do texto
tam,bém estariam preservadas com o uso do
modo indicativo: disputam.

{0) Como os demais verbos referentes a "clientes" já
estão adequadamente flexionados no plural, as
normas gramaticais permitem também o uso de
quiser, em lugar de "quiserem", sem prejuízo para
a correção gramatical do texto.
(E) A ausência do sinal indicativo de crase antes de
"fatores" e "garantias" indica que esses substan-

Alternativa "c"- Ao trocar o modo subjuntivohipotético- peta indicativo- certo-, a coerência da
argumentação será sempre alterada.
Alternativa "d"- O sujeito é o substantivo plural clientes, portanto não se pode usar o verbo no
singular.
·
703. (ESAF - Anallsta-"fributário- RFB/2012) Assinale a opção que constitui continuação gramaticalmente correta, coesa e coerente para o texto a seguir.
Apesar do nível de emprego aínda elevado, a situação da indústria brasileira piorou consideravelmente
desde o ano passado e hoje destoa muito menos
do padrão internacional. As medidas tomadas pelo
governo para isolar o País da crise externa, ou para
reduzir, pelo menos, o risco de contágio, foram insuficientes, até agora, para impulsionar a indústria de
transformação. A manutenção do emprego, a elevação do salário real, a rdpida expansão do crédito e a
redução de impostos para alguns setores estimularam
o consumo, mas a produção manufatureira foi inwpaz de acompanhar a demanda interna. (Editorial, O
Estado de S. Paulo, 218/2012)

{A) Parte desse estimulo foi aproveitada por produtores estrangeiros bem mais preparados para
disputar eSpaço nos mercados. O recuo da atividade industrial brasileira reflete, entre outros
fatores, o aumento das importações e a deterioração do saldo comercial.
(B} Diante dessa pequena reação de maio para junho
foi amplamente insuficiente para a retomada do
nível de atividade do ano passado. As maiores
perdas em 2012 continuam no setor de bens de
capitais, isto é, de máquinas e equipamentos. A
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fabricação desses bens aumentou 1,4% de maio
para junho, mas a produção do primeiro semestre
foi 12,5% inferior à de um ano antes.
(C) Essa presença do concorrente de fora não ajuda

a explicar os números ruins acumulados a partir de 2011. No primeiro semestre, a produção
foi 3,8% menor que a de janeiro.a junho do ano
passado. O resultado acumulado em 12 meses
diminuiu 2,3%.

•

•.,

empresa nacional jó em funcionamento, __ (4) uma
injeção não muito grande de capital pode aumentar
significativamente sua efíciêncio. Esse tipo de aporte
de capital interessa ao Brasil, __ (5)_ representa
entrada de divisas que ajudam a cobrir o déficit em
transações correntes do balanço de pagamentos. (Editorial, O Estado de São Paulo, 2/812072)

'

dando

(D}

Quando se examina esse período de 12 meses, há
uma pequena mudança no conjunto, com redução
de 7,6% na produção de bens duráveis de consumo
e de 5,5% na fabricação de bens de capital. Durante
esses 12 meses, no entanto; a política anticrise estimulou o consumo e a!xiu espaço para alguma
recuperação das indústrias de bens duráveis, como
a de automóveis e a da linha branca.

(E) Essa iniciativa legal foi suficiente para levar o
empresariado a investir com maior entusiasmo
em máquinas e equipamentos. Autoridades
fizeram apelos ao espírito aguerrido dos empresários, mas sem resultados. Mesmo nos setores
beneficiados por facilidades fiscais e medidas
protecionistas o efeito foi muito limitado.

Alternativa "a": corr.eta - Cuidado para não
confundir a concordância, pois está correta: parte
desse estímulo foi aproveitada (concorda comparte).
Alternativa "b" - O primeiro período, além de
estar incoerente, não foi citado no texto.
Alternativa "c"- O texto não cita concorrentes.
Alternativa "d"- Erro no emprego do pronome
anafórico: esse período de 72 meses.
Alternativa "e"- A iniciativa legal não foi suficiente para levar o empresariado a investir com
maior entusiasmo em máquinas e equipamentos.
704. (ESAF -Analista-Tributário- RFB/2012) Assinale a opção que preenche as lacunas de forma gramaticalmente correta, coesa e coerente.
O País é considerado no exterior um grande mercado, principalmente a partir da ampliação da distribuição de renda que houve nos últimos anos. Por outro
lodo, a política do governo, __ (7) prioridade à expansão do consumo, sem temer o uso de muitos incentivos com esse objetivo, estimulou
(21
os interesses
externos no nosso mercado domé-;tfco.-Somo-se a isso o fato __ (3)_ na economia mundial atual, são escassas as oportunidades de grandes
negócios e existe um excesso de /iquidez, o que torna
os investidores ainda mais propensos a investir no Brasil. A forma ·mais simples e direta é a compra de uma
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Alternativa "a": correta- Diquinha: inlciar pelo
pronome relativo ajuda muito.
4: uma injeção não muito grande de capital na

empresa = em que ou na qual. Eliminadas alternativas b, c e e.
1: Por outro lado, a política do governo, dando
prioridade à expansão do consumo, sem temer
o uso de muitos incentivos com esse objetivo,
estimulou {. .. ). Note que para utilizar quando
dá (alternativa d que restou), o verbo posterior
deveria ser alterado; Por outro lado, a política do
governo, quando dá prioridade à expansão do
consumo, sem temer o uso de muitos incentivos
com esse objetivo, estimula {. ..).Chega-se à resposta.

2: estimulou ainda mais os interesses externos

no nosso mercado doméstico.
3: Soma-se a isso o fato de que são escassas as
oportunidades. Regência: fato de algo.
5: Esse tipo de aporte de capital interessa ao Brasil, uma vez que representa entrada de divisas=
causa.

705. (ESAF - Analista-Tributário - RFB/2012)
Assinale a opção que preenche a lacuna do texto de
forma gramaticalmente correta, coesa e coerente.
A necessidade de uma reforma tributária é quase
uma unanimidade nacional. Na área federal, a que
mais pesa na carga tributária, certarriente é possível
simplificar a estrutura de impostas e contribuições
que incidem sobre as mesmos fatos geradores. Mas é o
esfera estadual que concentra as maiores dificuldades
do sistema produtivo no que se refere a tributos. Écomo
se o país estivesse dividido em 27 "nações", cada qual

""'i ...
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com uma interpretação da legislação que deveria, no

entanto, ser comum a todas. Não deixa de ser salutar
que as unidades da federação tenham políticas de atra~
ção de investimento.
É o que poderia ocorrer também no Brasil, mas
para isso é preciso uma reforma que estabeleça novas

\ regras de convivência tributária entre os entes federativos. (Editorial, O G/obo,29/7/2012)

(A) A tentativa de se promover a reforma por meio

de um projeto do governo federal não avançou
no Congresso.
(B) Governadores se mostraram temerosos diante

das mudanças, ainda que a União se dispusesse
a compensar eventuais perdas durante um perí-

odo de transição.

(C) Como as bancadas estaduais se mantiveram relutantes diante do projeto, criou-se um impasse.
(0) A reforma poderia ter sido feita em uma con-

juntura de vacas gordas, quando a arrecadação
bateu sucessivos recordes nas várias esferas de
governo.
(E) Na China, embora governada por um regime centra!izador, existe hoje uma disputa entre as províncias, e o país não se ressente dessa competição.

( ) O atual Código de Defesa do Consumidor, em
vigor há 21 anos, representou em seu tempo um
marco na defesa dos direitos da cidadania, mas
está longe de englobar, em seus 119 artigos, a
complexidade de que se revestiu a atividade
econômica a partir da revolução tecnológico-informacional.

() t

o caso, entre outros, dos cartões de débito e
crédito com chip, do comércio e da pirataria eletrônicos, do te1eatendimento e da telecobrança,
da informatizaçáo do sistema bancârio, dos
smartphones e tab!ets.

( ) A esses e outros traços do cenário do consumo
no país, é inútil procurar respostas específicas
no Código de Defesa do Consumidor. Foi mais
do que oportuna a iniciativa do Senado de criar
uma comissão de juristas, cujo trabalho foi concluído em março, para propor um anteprojeto de
reforma do referido instrumento legal.
( ) Filho dos movimentos contra a carestia dos
anos 1970 e da hiperinflação dos anos 1980,
respondia ao contexto em que surgia: o de um
país que emergia da chamada "década perdida",
engolido pela crise e descrente da eficácia da
ação governamental depois de sucessivos planos de estabilização frustrados.
(A) 1,5,2,4,3

Alternativa "e": correta - Ao mencionar é o
que poderia ocorrer também no Brasil, conclui-se que
outro país foi citado. A única alternativa que cita
outro pais é a China. Outra dica: é o que = há pronome demonstrativo (o) + pronome relativo {que).
Lê-se: é iss-o que poderia ocorrer também no Brasil.

Alternativa "a"- Se não avançou, acontece no
Brasil. Informação que é depreendida.

(B) 3, 1,4,5,2

(C)5,2,1,34
(0) 4,3,5,2, 1
(E) 2,4,3, 1,5

Alternativa "b": correta- Por eliminaçáo:

Alternativa "b"- Houve temor. Isso não poderia
ocorrer no Brasil.

Alternativa "c"- Criar um impasse: eliminada a
alternativa.

Alternativa "d"- Não foi citado outro país.
706. (ESAF - Analista-Tributário - RFB/2012) Os
trechos abaixo constituem um texto do Editorial de
O Estado de S. Paulo, de 29/7/2012, mas estão desordenados. Ordene-os nos parênteses e indique a
sequência correta.
( ) Desde então, não apenas a realidade econômico
-financeira do país sofreu mudanças significativas, com o controle da inflação e a transferência
de setores da economia, entáo sob o tacão do
Estado, para a iniciativa privada, como também
surgiram fenômenos nem sequer sonhados pelo
legislador.

Não se inicia texto com
alternativa a.

Desde então= eliminada

O segundo trecho pode iniciar o texto: atençáo
na sequência da alternativa b.
Náo hâ como iniciar texto com pronome
demonstrativo anafórico {retoma ideia): A esses e
outros traços. Eliminada alternativa d.
Construindo a ideia da alternativa cabível (b),
destacando as ideias principais para facilitar:

Afirmação: O atual Código de Defesa do Consumidor, em vigor há 21 anos, representou em seu
tempo um marco na defesa dos direitos da cidadania, mas está longe de englobar, em seus 119 artigos,
a complexidade de que se revestiu a atividade econó mica a partir da revolução tecnológico-informacional. ~--• 1, ___ , ___ , ___ .Resposta já encontrada,
certo?
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Explicação: Filho dos movimentos contra
a carestia dos anos 1970 e da hiperinflação- dos
anos 1980, respondia ao contexto em que surgia: o
de um país que emergia da chamada Ndécada perdida", engolido pela crise e descrente da eficácia da
ação governamental depois de sucessivos planos de
estabilização frustrados. __ , 1, ___ , ___ , 2.
Tempo (mencionado no trecho anteriort Desde
então, não apenas a realidade econômico~financeira
do país sofreu mudanças significativas, com o controle da inflação e a transferência de setores da economia, então sob o tacão do Estado, para a iniciativa
privada, como também surgiram fenômenos nem
sequer sonhados pelo legislador. 3, 1, ___ , ___ , 2.

(A) Tudo isso neutraliza ou reduz os ganhos de competitividade derivado de tais avanços tecnológicos e de gestão na empresa.
(8) A valorização cambial agrava a perda de com~
petitividade na indústria, é verdade, mas não é a
causa principal dessa perda.
(C) Assim, o desequilíbrio provocado pelo êxito do
agronegócio e da mineração seria revertido para
ganho de competitividade em outros seguimentos.
(D) O país galgaria um patamar mais alto de cresci-

mento se a proposta dos que afirmam que pegamos a doença holandesa, é tributar as exportações de commodities.

Exemplo do fenômeno: f o caso, entre outros,
dos cartões de débito e créditõCOniC"hip, do comércio e da pirataria eletrônicos, do teleatendimento e
da !:elecobrança, da informatização do sistema bancário, dos smartphones e tablets. 3, 1, 4, ___ , 2.

(E) No entanto essa valorização é consequência não
intendonal dos ganhos de comérdo e da abundância de recursos externos que· valorizam a taxa
de câmbio não necessariamente n~gativos.

Conclusão (o pronome demonstrativo retoma
a ideia do trecho anterior): A esses e outros traços
do cenário do consumo no país, é inútil procurar
respostas específicas no Código de Defesa do Consumidor. Foi mais do que oportuna a iniciativa do
Senado de criar uma comissão de juristas, cujo trabalho foi concluído em março, para propor um anteprojeto de reforma do referido instrumento legal.
Pronto: 3, 1, 4, 5, 2.

Resposta correta: (x) - ANUlADA Pela brganizadora. A resposta, anteriormente, era a alternativa b,
mas há erro de pontuação, pois a expressão na verdade não poderia estar intercalada já que a conjunção mas exige a vírgula anteposta. Além de o período
estar incoerente.

Texto
Tem-se afirmado que o Brasil pegou a doença
holandesa, ou seja, o efeito de descobertas ou aumento
de preços de recursos naturais, que valorizam a taxa
de câmbio e por isso acarretam desindustriafização. A
ideia foi inspirada no surgimento de gás da Holanda.
Pesquisas acadêmicas comprovaram que ocorre a
valorização cambia!, mas não ficou claro se tal doença
causa desindustrialização ou redução do crescimento
econômico. Na Holanda, o boom da exportação de gás
valorizou a taxa de câmbio. Ao mesmo tempo, a indústria têxtil e de vestuário praticamente desapareceu e a
produção de vefculos enavios diminuiu. Foi daí que veio
a tese da doença holandesa.

O Nota da autora: Para não prejudicar, vamos a
uma questão recente (2013) da mesma banca.

708. (ESAF- 2013- ONIT- Analista Administrativo- e Analista em Infraestrutura de Transportes) Assinale a opção em que o trecho adaptado da
obra "Tudo que é sólido desmancha no ar: a avéntura da modernidadeu, de Marshall Berman, foi totalmente transcrito com correção gramatical.
(A) A perspectiva do novo homem no carro gerará os
paradigmas do planejamento e design urbanos
do século XX. O novo homem, diz le Corbusier,
precisa de #outro tipo de ruaN, no qual será "uma
máquina para o tráfego" ou para variar a metáfora
básica, ~uma fábrica para produzir tráfego".

No Brasil diz-se que a valorização cambial decorrente da expansão das exportaçôes de commodities
evidenciaria a tese da doença holandesa. Nada disso
tem comprovação. (Adaptado de Veja, 30 de maio
de2012)

(B) Uma rua moderna precisa de ser bem equipada como uma fábrica. Nela, como a fábrica
moderna, o modelo mais bem equipado é o
mais altamente automatisado: nada de pessoas,
exceto, as que operam as máquinas; nada de
pedestres, desprotegidos para retardar o fluxo.
Na cidade do futuro, o macadame pertencerá
somente ao tráfego.

-------

(C} À partir do relance mágico deLe Corbusier, nas-

707. (ESAF - Analista-Tributário - RFB/2012)
Constitui uma continuidade gramaticalmente correta e coerente com a argumentação do texto o
seguinte período sintático:

ceu uma visão de um novo mundo: um mundo
inteiramente integrado de torres altíssimas,
circundadas de vastas extensões de grama
e espaço aberto, ligados por super-rodovias

Coesão e Coerência - Reescritura de frases
aéreas e servido por garagens e shopplng-centers
subterraneos.
{O) Nos novos ambientes urbanos, a antiga rua, com
sua volátil mis-tura de pessoas e tráfego, n€gócios e
residencias, ricos e pàbrés, foi eliminado, cedendo
lugar a compartimentos separados, com as entradas e as saídas estritamente monitorados.
(E) Uma nova onda de modernização-neutralizou as

forças anárquicas e explosivas que a modernização urbana, outrora, havia reunido. Os modernistas não perceberam que o velho ncaos" urbano,
na verdade, constit_uía uma ordem humana rica e
compl_exa.

Alternativa -"e";. correta- Concordância e pontuação corretas.
Alternativa "a"- precisa de "outro tipo de rua",
o qual (ou que} será "uma máquina para o tráfego":
outro tipo de rua será uma máquina (sujeito= sem
preposição).
Alternativa "b" - automatizado; nada de pessoas, exceto as que operam as máquinas = retirar
a vírgula; nada de pedestres desprotegidos para
retardar o fluxo= não separar o adjetivo do substantivo.
Alternativa "c" -A partir: não se usa crase antes
de verbo, subterrâneos.
Alternativa ''d" - A antiga rua foi eliminada;
residências (paroxítona terminada em ditongo).

'
709. (ESAF- Analista-Tributário- RFB/2012) Assinale a opção incorreta a respeito da ·relação entre
estruturas gramaticais e os mecanismos de coesão
que sustentam a coerência do texto.
(A) A flexão de plural em "acarretam~ indica que a
"desindustrialização" resulta tanto do "efeito de
descobertas" quanto do "aumento de preços".
(B) O substantivo "ideiaN resume a informação do
período sintátko anterior, que compara causas e
consequêndas da valorização da taxa de câmbio
na Holanda e no Brasil.
(C) Aflexão de masculino em "claro" estabelece relação de coesão entre esse qualificativo e a oração
condiCional como um todo.
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menta do autor e seu não comprometimento
com a veracidade da informação veiculada.

Alternativa "d": correta - O advérbio daí tem
a função textual de localizar as causas da tese da
doença Holandesa e não de localizar no boom da
exportação as consequências da doença Holandesa.
Alternativa "a" -0 vocábulo ou está adicionando
e não excluindo: o efeito de descobertas ou aumento de

preços de recursos naturais acarretam desindustria/ização.
Alternativa "b"- Sim, tente substituir por essa
ideia. Pronto, está correto.
Alternativa "c"- O que ficou claro? seta/doença
causa desindustrialização ou redução do crescimento
econômico= oração subordinada substantiva
tiva. O se é conjunção integrante.

subje~

Alternativa "e" - Evidenciaria a tese = verbo no
futuro do pretérito do indicativo (tempo condicional); diz-se: presente do indicativo (ação habitual).
710. (ESAF -Analista-Tributário- RFB/2012) Assinale o trecho em que a transcrição do texto adaptado do jornal Correio Brazi!iense, de 7 de agosto de
2012, desrespeita as regras gr~maticais no uso das
estruturas linguísticas. ·
(A) Ao mesmo tempo em que os analistas do mercado financeiro elevam a perspectiva para a
inflação este ano, eles trabalham cada vez mais
com a possibilidade de queda para o Produto
Interno Bruto (PIB) e também para a taxa de juros
básica da economia.
(B) A principal razão para isso é que o setor industrial não dá mostras de que vai reagir, revertendo
a tendência de queda na atividade. Pela décima
semana consecutiva, os analistas vêm revendo
para baixo as expectativas de desempenho da
indústria brasileira. ·
(C} De acordo com o relatório Focus, a média das

estimativas para o ano passou de uma contração
na atividade no setor industrial de 0,44% para
uma queda maior, de 0,69%. Com isso, as expectativas para o PIB, que já vinham diminuindo, caíram mais ainda.

(O) O advérbio "daf tem a função textual de localizar no boom da exportação as consequências da
doença holandesa.

(0) Segue também em queda, segundo os analistas do mercado financeiro, a previsão para a
taxa básica de juros. Agora, segundo a pesquisa
Focus, a taxa Selic deve chegar a 7,25% no final
do ano.

(E) A opção .Pelo uso do futuro do_ pretérito em
"evidenciaria", juntamente com o termo "diz-se".indica a posição argumentativa de distancia-

(E) Até à semana passada, a estimativa que prevalesda era de que o ciclo de redução da Selic pararia
em 7,5%. Atualmente a taxa está em 8%. Com a

I .,.
]:.

1-··
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mudança o mercado financeiro passa a trabalhar com a perspectiva de que o Banco Central
reduza a taxa mais duas vezes.

Alternativa "e": correta - Até a semana pas~
sada: não cabe o acento indicativo de crase; prevalecia; com a mudança, o mercadO. financeiro passa
a trabalhar: a vírgula é necessária por haver inversão.
Observações importantes:
Alternativa "a"- Os analistas elevam a perspectiva em algum tempo"" em que.
Alternativa "b"- revertendo a tendência (substitua por um substantivo maSculino qualquer para se
certificar de que não há crase) "" revertendo o projeto: sem crase. Se resultasse em ao, J1averia crase; os
analistas vêm: verbo vir.
Alternativa "c" - Cuidado com a pontuação
(está correta): Com isso, as expectativas para o PIB,
que já vinham diminuindo, caíram mais ainda.
Alternativa "d" - Intercalação: Segue também em queda, segundo os analistas do mercado
financeiro, a previsão para a taxa básica de juros.
Agora, segundo a pesquisa Focus, a taxa Selic deve
chegar a 7,25% no final do ano.
711. (ESAF- Analista-Tributário- RFB/2012) Assinale a opção em que o trecho do texto foi transcrito
de forma gramaticalmente correta.
Alternativa "a" -0 governo espera uma melho-.
ria da economia, até o final do ano, mas, mesmo que
essa hipótese se confirme, o efeito positivo sobre
as contas fiscais não serão imediatos, com maior
impacto no ano que vem.
Alternativa "b" -Até junho a receita de tributos vinha evoluindo em ritmo inferior ao esperado,
como já reconheceu a Secretaria da Receita Federal.
O mesmo parece estar ocorrendo com a arrecadação previdenciária, que vinha ajudando à sustentar
o patamar da arrecadação federal, como mostraram
dados do Ministério da Previdência relativos ao primeiro semestre.
Alternativa "c" -As contas fiscais de junho
foram influenciadas negativamente pelo efeito estatístico do recolhimento do Refis da Crise, em junho
de 2011. Provavelmente será tarefa mais difícil atingir as metas de superávit primário deste ano, num
momento em que o Tesouro promete mais recursos
para os Estados e promove desonerações fiscais.
Alternativa "d" -Afinal, a área fiscal ganhou
mais relevância para o equilíbrio macroeconômicoe, assim, para o cOntrole da inflação-, na medida da
perda relativa de importância da política de juros e
do regime i:te metas de inflação.

Revisaço" -língua Portuguesa • Duda Nogueira
Alternativa "e" -Se as pressões sobre os preços
visíveis nos últimos dias se confirmar, a política fiscal
exigirá ainda mais atenção, por fragilidades tanto no
longo como no curto prazo.
(Editorial, O EStado de São Paulo, 7/8/2012)

Alternativa "c": correta -Correta. As contas fis~
cais (sujeito) foram influenciadas: oração na voz passiva analítica (verbo ser+ particípio) e concordância
certa.
Alternativa "a"- O efeito positivo sobre as contas fiscais não será imediato.
Alternativa "b" - Vírgula por haver inversão:
Até junho, a receita de tributos vinha evoluindo; não
use dois verbos+ gerúndio: parece ocorrer; não se
usa crase antes de verbo: ajudando a sustentar.
Alternativa "d" - perda relativa à importância
da política de juros.
Alternativa "e"- Se as pressões sobre os preços
visíveis nos últimos dias se confirmarem.
712. (ESAF- Analista-Tributário- RFB/2012} Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas
do texto.
A importância da indústria __(1)__ o país é ine(2)_ seus efeitos multiplicadores,
(3)__
gável,
salários que paga, _(4)__ arrecadação de impostos.
__(5) ganhar competitividade, a indústria necessita
de melhoras alheias ao setor, como, por exemplo, uma
infraestrutura mais eficiente e um sistema tributário
mais adequado. (6}__, a indústria brasileira também
precisa se renovar. Processos produtivos desatualizados, deficiências de quafidade e questões gerenciais
são desafios específicos do .setor, que não dependem inteiramente de políticas públicas. (Editorial, O
Globo, 31812012)
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Alternativa "a": correta - A segunda oração
indica causa da oração principal, logo usaremos,
obrigatoriamente, a· preposição por, eliminando,

Coesão e Coerência- Reescritura de frases
assim, as outras alternativas: A importância da indústrla para o país é inegável por quê? Por seus motivos
multiplicadores. {2)
1)

A importância da indústria para algo (parale-

lismo);
3)

Por ~eus efeitos multiplicadores, pelos salários
que haga {paralelismo);
.

4)

Pela arrecadação de impostos {paralelismo);

5)

Para ganhar competitividade:flnalidade;

6)

Porém a indústria brasileira também precisa se
renovar: ideias opostas"' adversidade.

-------713. (ESAF- Analista-Tributário- RFB/2012) Assinale a opção que corresponde a erro gramatlcal na

transcrição do texto abaixo.
O tipo de investimento estrangeiro que pode ter a
melhor acolhida no País é aquele que (1) representa a
implantação de novas unidades de produção, capaz de
criat não só mais empregos, mas aportar um conteúdo
tecnológico inovador e importante. Nesse campo, as
necessidades do Brasil são (2) praticamente ilimitadas.
Como se ve, não se trata (3), em absoluto, de recusar
investimentos estrangeiros que, de qualquer modo,
apresentam vantagens, mas de procurar direcionar-lhes (4) para onde são mais importantes e nec:essários
e de estar conscientes de que (5) nem todos eles representam a salvação da economia num momento de dificuldades. (Editorial, O Estado de S. Paulo, 2/8/2012, com
adaptações)
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permaneceu monarquista por julgar que o advento
do regime republicano, naquele momento, ___ _
o advento de uma sociedade autenticamente republicanu, liberal e democrática entre nós. Por outro
lado, considerações de ordem estritamente prática
levavam - no a ver, na Monarquia preexistente, um
instrumento que permitiria promover maiS efetivamente o civismo, o liberalismo e a democracia, capaz
de preparar a sociedade brasileira para uma República que fosse além do mero rótulo, ou seja, sem
desnível entre forma e conteúdo; entre o país legal e
o país real. (Christian Edward Cyril Lynch, "O Império é que era a República: a monarquia republicana
de Joaquim Nabuco". Lua Nova: Revista de Cultura e
Polftica, n.85, 2012, com adaptação)

714. (ESAF- Auditor-Fiscal- RFB/2012) Assinale a

opção que completa a lacuna sem provocar incoerência de ideias ou ruptura na direção argumentativa
do texto.
(A)

poderia acelerar as transformações sociopolíticas necessárias para

(8)

viria a prejudicar e não a favorecer

{C)

encontraria valores sedimentados de civismo e
liberalismo para

(D) legitimaria a implantação de regimes totalitários,

forçando
(E} em vez de retardar o processo democrático, viria

a acelerar

{A) {1) aquele que
{8) (2)

são ,

(C) (3)

se trata

(D) (4)

direciollar-lhes

(E) (5)

de que

Alternativa "d": correta- O verbo direcionar é
transitivo direto: direcioná-lo.
Alternativa "a"- é aquele (investimento) que
representa: o investimento é sujeito"' sem preposição.
(1)

Alternativa "b"- As necessidades são ilimitadas: verbo concorda com o sujeito.
Alternativa "c" - Não se trata: o advérbio de
negação atrai o pronome oblfquo.
Alternativa "e" - Quem é consciente, é consciente de algo: de que.
Enxergando suas obras da década de 1890 à
luz de seus conceitos-chave- como o de "idealismo
prático" e o de "República'"-, conclui-se que Nabuco

Alternativa "b": correta - Nabuco acreditava
que era preciso preparar a sociedade para uma
"República", logo o regime republicano, naquele
momento, viria a prejudicar e não a favorecer o
advento de uma sociedade autenticamente republicana.
Alternativa "a" - Incoerente porque a continuação do texto nos mostra que o interesse de
Nabuco era preparar a sociedade para uma Repú~
blica autêntica.
Alternativa "c" - ldeia oposta na sequência do
texto.
Alternativa ud"- O totalitarismo é caracterizado
pela coincidência do autoritarismo (onde osâdadãos
comuns não têm participação significativa na tomada
de decisão do Estado) e da ideologia (um esquema
generalizado de valores promulgado por meios institucieiiais para orientar a maioria, senão todos os
aspectos da vida pública e privada). Essa definição
demonstra que não há relação com uma sociedade
republicana, liberal e democrática.
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Alternativa "en - Esta alternativa possui a
mesma ideia da alternativa a.

mesmo modo porque as informações pospostas não
são duvidosas, hipotéticas: pode ter comprado equivale a comprou (indicativo}; ganhou também está no
indicativo (pretérito perfeito). Além disso, há erro na
finalidade citada: para manter a coesão temporal.

Texto:
Suponha que a Receita Federal o convoque para
explicar como pode ter comprado uma casa de R$ IlXI'
mil, em dinheiro, se ganhou apenas R$ 50 mil no anÓ
todo. Você chega Já e diz: minha obrigação é fazer o
declaração. Se bate ou não bate, se tem regularidade
ou não, é outro problema. Mas faltam 50 mil para
fechar as contas - argumenta o fiscal. E você: E da1?
Não tem nada demais. lsso é mero problema aritmético. O que importa é que cumpri meu dever decidadão ao apresentar a declaraçóo. Nóo vai colar, nóo é
mesmo? Mas na Justiça Eleitoral cola. Se o cidadão,
em sua campanha eleitoral, arrecadou RS 50 mil e
gastou R$ 100 mil, mas declarou tudo na prestação
de contas- está limpo. Mesmo que as contas tenham
sido rejeitadas pela Justiça, ele pode se candidatar na
eleição seguinte. Essa foi a decisóo tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no fim de junho. (Carlos Alberto Sardenberg, uRoubou, mas declarou? Está
limpo~ O Estado de São Paulo, 02/07/207 2., com adaptações) http:/larquivoetc.b!ogspot.com.br/2012/07/
roubou-mas-dec/arou-esta-limpo-car!os.html)

715. (ESAF- Auditor-Fiscal- RFB/2012) No início
do texto, o autor exorta o leitor a participar de uma
situação hipotética, na qual o leitor desempenha o
papel de um contribuinte de imposto sendo arguido
por funcionário da Receita Federal. Assinale a proposição que interpreta de modo errôneo o emprego de
tal recurso, em Continuação à frase:
Tal recurso
(A) obrigou o autor a empregar os verbos do primeiro parágrafo no modo subjuntivo, para manter a coesão temporal com usuponha".
{B) permitiu o confronto com situação semelhante
possível de ocorrer em outro campo da atuação
humana.
(C) constitui recurso de introdução textual que evita
a entrada brusca no assunto principal do texto.
{D) possui potencial retórico de levar o leitor a concordar com a argumentação do autor.
(E) contribuiu para o autor expor com mais didatismo sua discordância em relação a uma decisão
da justiça eleitoral.

Alternativa "a": correta- O verbo supor, empregado no presente do subjuntivo indica hipótese,
dUvida e não obriga-o autor a empregaras verbos no

-
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Alternativa "b"- Confronto por expor uma possibilidade.
Alternativa "c"- Sim, pois a informação principal está posposta.
Alternativa "d"- Sim. Potencial retórico: arte ou
qualidade de se expressar bem por palavras.
Alternativa "e"- Ficou didático por expor hipótese, ou seja, leva o leitor ao raciocínio.
716. (ESAF - Auditor-Fiscal - RFB/2012) Assinale
a substituição proposta para os diálogos abaixo que
desrespeita a correta morfossintaxe do padrão formal escrito da língua portuguesa.
(A)

Você chega lá e diz.
Você se apresenta ao funcionário da Receita
Federal e afirma.

{B)

Se bate ou não bate, se tem regularidade ou não,
é outro problema.
Se dá certo ou não, sendo regulares ou não, é
outra questão.

(C) E você: E daí? Não tem nada demais.
E você retruca:- Que importância tem isso? Não
há nenhum problema nisso.
{0) Não vai colar, não é mesmo? Mas na Justiça Eleitoral cola.
O argumento não será aceito, certamente. Contudo, na Justiça Eleitoral ele o será.
(E) mas declarou tudo na prestação de contas- está
limpo.
Mas declarou o que arrecadou e o que gastou na
prestação de contas - está quite com a Justiça
Eleitoral.

Alternativa "b": correta - Sem retornar ao
texto, seria impossível acertar a questão: minha obrigação é fazer a declaração. = Se dá certo ou não,
sendo regular (a declaração) ou não, é outra ques~
tão.
·
Alternativa "a"- Você chega lá= Você se apresenta ao funcionário da Receita Federal; e diz = e
afirma.
Alternativa "c"- E você: E daí?= E você retruca:
-Que importância tem isso?; Não tem nada demais=
Não há nenhum problema nisso.

Coesão e Coerência- Reescritura de frases
Alternativa "d"- Não vai colar, não é mesmo?
=O argumento não será aceito, certamente; Mas na
Justiça Eleitoral cola= Contudo, na Justiça Eleitoral
ele o será.
Alternativa "e"- mas declarou tudo na prestação de contas = mas declarou o que arrecadou e o
que gastou na prestação de contas; está limpo= está
quite com a Justiça Eleitoral.
717. (ESAF- Auditor-Fiscal- RFB/2012) Assinale o
segmento que dá sequência ao texto, respeitando a
coerência entre as ideias e a correção gramatical.
Quando a maré sobe, ergue todos os barcos, diz
o velho adágio. Nos anos de crescimento acelerado e
excesso de capitais financeiros na economia mundial,
mesmo as embartaç_ões-de casco avariado tiraram proveito da maré favorável. O Brasil, como grande exportador de matérias- primas e um dos principais destinos
dos dólares investidos internacionalmente, foi um dos
países mais beneficiados. Os efeitos foram ainda mais
sentidos--~- (Ana Luiza Daltro e Érico Oyama, ·~s
razóes do pibinho". Veja, 13/06/2012, p. 76177)

{A) por causa das reformas econômicas levadas a
efeito na década passada.

Uma coisa que me incomoda na discussão polí·
tica brasileira, especialmente a mais popular: até
parece, quando se fala de mazelas e malfeitos, que
nada temos a ver com as polfticos que nós mesmos
elegemos. Parece que eles desembarcaram de Marte.
Ora, o fato é que daqui a poucos meses completaremos 30 anos de eleições seguidas e livres. Em 7982,
os brasileiros puderam eleger governadores de oposi·
ção, isto é: puderam votar. O país tinha sido privado
do voto livre desde 1965, quando ocorreram, embora
tuteladas, as últimas eleições para governador de
Estado. Na década de 70, as principais prefeituras,
centenas na verdade, se tornaram cargos de nomeação da ditadura. Quase nada restou para o voto.
Mas, agora, são já três décadas de escolha livre,
cada vez mais limpa, dos governantes. Ninguém
decide impostos ou penas de prisão se não tiver sido
eleito por nós. A democracia de 1985, aliás, foi além da
instituída em 1946, porque permitiu o voto do analfabeto, liberou os partidos comunistas e, com o voto eletrônico e a propaganda na nr, fez despencar o fraude
e a influência do coronelismo. Então, por que teimamos em renegar nossa responsabilidade no escolha
de maus políticos? (Renato Janine Ribeiro, aos políticos vem de MarterValor Econômico, 02/07/2012)

(B) devido a ótima fase de comercialização de nos-

sas matérias-primas.

(C) a despeito dos acertos internos na condução de
reformas econômicas.
(D)

enquanto se aguarda o aumento na taxa de
investimento.

(E) graças à onerosa carga tributária'sobre o setor

produtivo.

718. (ESAF- Auditor-Fiscal- RFB/2012) Assinale a
opção que completa corretamente as incógnitas da
frase: "O que incomoda o autor é X; ele gostaria que Y".
(A) X: as pessoas discutirem política de modo superficial Y: elas percebessem que as eleições livres
no Brasil acontecem há três décadas
{B) X: a falta de liberdade no momento do voto

Y: os eleitores cobrassem mais responsabilidade
dos polfticos que ajudaram a eleger

Alternativa "a": correta - Por que os efeitos
foram ainda mais sentidos? Por causa das reformas
econômicas levadas a efeito na década passada:
a resposta indica a causa da oração principal (anterior).
Alternativa "b"- devido à ótima fase =devido
ao ótimo momento.
Alternativa "c" - Erro: a despeito de indica
concessão. Informação contrária, pois as reformas
econômici,ls alavancaram os efeitos.
Alternàtiva "d" - Erro: enquanto. Deveria ter
sido usada uma conjunção concessiva (apesar de,
por exemplo).
Alternativa "e" - onerosa carga tributária é
uma crítica ao sistema tributário.

TEXTO

(C) X: os governantes não cumprirem as promessas

de campanha
Y: os políticos cumprissem o que prometeram na

campanha
{D) X: a falta de consciência dos eleitores de que

são responsáveis por ter elegido este ou aquele
governante
V: as pessoas assumissem sua responsabilidade
pela escolha· de maus políticos
{E) X: os eleitores tratarem os políticos como se

estes tivessem vindo de Marte
Y: os eleitores fossem mais cobrados pelos políticos eleitos

Alternativa "d": correta - O que incomoda o
autor é a falta de consciência dos eleitores de que

•

•
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são responsáveis por ter elegido este ou aquele
governante. Ironia do autor: "... que nada temos
a ver com os políticos que nós mesmos elegemos.
Parece que eles desembarcaram de Marte."
ele gostaria que as pessoas assumissem sua
responsabilidade pela escolha de maus políticos: "A democracia de 1985, aUás, foi além da
instituída em 1946, porque permitiu o voto do
analfabeto, liberou os partidos comunistas e,
com o voto eletrônico e a propaganda na TV,
fez despencar a fraude e a influência do coronellsmo. Então, por que teimamos em renegar
nossa responsabilidade na escolha de maus
políticos?"
Alternativa "a" - Não incomoda a discussão,
mas sim na discussão política brasileira: eliminada
pelo X.

{C) Constituem uma sequência coesiva de "sindica-

tos oficiais" os termos: deles; -lhes e sua.
(D) Trocando-se "contribuíam" por houveram contribuído, mantém-se o mesmo tempo verbal,
sem prejufzo da coerência textual.
(E) Se quiséssemos informar sobre a porCentagem
restante do total arrecadado {último período),
estaria correta a concordãncia verbal da frase
"Os 20% restantes ficavam

Alternativa "d": correta.

O Nota da autora: Questão de verbo, conjunção, pronome {coesão) e concordância.
O pretérito mais-que-perfeito composto do

indicativo é a formação de locução verbal com
o auxiliar ter ou haver no pretérito imperfeito
do indicativo e o principal no particípio, tendo
o mesmo valor que o pretérito mais-que-perfeito do indicativo simples: contribuíra.

Alternativa "b"- X: Há liberdade no voto e isso
é um dos problemas.
Alternativa "c"- X: Não incomoda o fato de os
governantes não cumprirem as promessas, mas sim
a falta de consciência dos eleitores.
Alternativa "e" - X: Indica apenas uma ironia
em relação ao voto.

._ Dica- Tempps compostos:
São formados pOr locuções verbais que têm
como auxiliares os verbos ter e haver e como principal, qualquer verbo no particípio. São eles:
•

TeXto
O último esteio importante da legislação sindical

do Estado Novo foi o imposto sindical, criado em 1940.
A despeito das vantagens concedidas aos sindicatos
oficiais, muitos deles tinham dificuldade em sobreviver, por falta de feCUrsos. O imposto sindical veio dar-lhes o dinheiro sem exigir esforço algum de sua parte.
A7oiução foi muito simples: de todos os trab;;;;ãdores,
sindicalizados ou não, era descontado anualmente, na
folha de pagamento, o salário de um dia de trabalho.
Os empregadores também contribuíam. Do total arrecadado, 60% ficavam com o sindicato da categoria profissional, 15% iam para as federações, 5% para as confederações. (José Murifo de Carvalho, Cidadania no Brasil - o longo caminho. RJ, Civilização Brasileira, 2004,
p.121, com adaptações)

------------719. (ESAF- Auditor-Fiscal- RFB/2012) Assinale a
asserção incorreta acerca dos sentidos e da mortossintaxe do texto.

(A) O primeiro período admite, preservada a corre~
ção gramatical, a reescritura: Criado em 1940, o
imposto sindicàl foi o último esteio importante
da legislação sindical do Estado Novo.
(B) "A despeito das vantagens" admite substituição
por Nac:Ja obstante as vantagens, sem -prejuízo
da semântica e da correção gramatical.

Pretérito Perfeito Composto do Indicativo

É a formação de locução verbal com o auxiliar
ter ou haver no Presente do Indicativo e o principal
no particípio, indicando fato que tem ocorrido com
frequência ultimamente: Eu tenho estudado demais
ultimamente.

•

Pretérito Perfeito Composto do Subjuntivo
É a formação çle locução verbal com o auxiliar

ter ou haver no Presente do Subjuntivo e o prin'cipal no particípio, indicando deséjo _de que algo já
tenha ocorrido: Espero que você tenha estudado o
suficiente, para conseguir a aprovação.
•

Pretérito Mais-que-perfeito Composto do
Indicativo

É a formação de ·rocuçãoverbal com o auxiliar ter
ou haver no Pretérito Imperfeito do Indicativo e o
principal no particípio, tendo o ·mesmo valor que o
Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo simples: Eu
já tinha estudado noMaxi, quando conheci Magali.
t

Pretérito Mais-que-perfeito Composto do
Subjuntivo

É a formação de locução verbal com o auxiliar
ter ou haver no Pretérito Imperfeito do Subjuntivo e o principal no particípio, tendo o mesmo valor
que o Pretérito Imperfeito do Subjuntivo simples: Eu
teria estudado no Maxi, se não me tives'se mudado
de cidade.

Coesão e Coerência- Reescritura de frases
Obs.: perceba que todas as frases remetem a
ação obrigatoriamente para o passado. Afrase Se eu
estudasse, aprenderia é completamente diferente de
Se eu tivesse estudado, teria aprendido.
Futuro do Presente Composto do Indicativo
É a formaçã? de locução verbal com o auxiliar ter

ou haver no Futturo do Presente simples do Indicativo e o principal no particípio, tendo o mesmo
valor que o Futuro do Presente simples do Indicativo:
Amanhã, quando o dia amanhecer, eu já terei partido.
..

Futuro do Pretérito Composto do Indicativo

É a formação de locução verbal com o auxiliar ter
ou haver no Futuro do Pretérito simples do lnJicativo e o principal no particípio, tendo o mesmo valor
que o Futuro do Pretérito simples do Indicativo: Eu
teria estudado no Maxi, se não me tivesse mudado de
cidade.

, Futuro Composto do Subjuntivo
É a formação de locução verbal com o auxiliar

ter ou haver no Futuro do Subjuntivo simples
e o principal no particípio, tendo o mesmo valor
que o Futuro do Subjuntivo simples: Quando você
tiver terminado suá série de exercícios, eu caminharei 6 Km.
..

Infinitivo Pessoal Composto

Éa formação de locução verbal com o auxiliar ter
ou haver no Infinitivo Pessoal simples e o principal
no particípio, indicando ação passada em relação ao
momento da fala: Para você ter comprado esse carro,
necessitou de muito dinheiro.

Alternativa "a" - Correto: apenq.s há inversão
da locução adverbial de tempo e a 'vírgula inserida
é obrigatória.
Alternativa "b" - A despeito de, apesar de e
não obstante indíc~m concessão (ideias opostas).
Alternativa "c"- ToCos os pronomes referem~se aos sindicatos, basta substituí-los: A despeito
das vantagens concedidas aos sindicatos oficiais,
muitos deles {dos sindicatos) tinham dificuldade
em sobreviver, por falta de recursos. O imposto
sindical veio dar-lhes (aos sindicatos) o dinheiro
sem exigir esforço algum de sua parte (parte dos
sindicatos).
Alternativa "e"- O verbo deve concordar com o
numera! da porcentagem: 20%ficaram.
Obs.: 60 + 15 + 5 = 80. Faltam 20.
720. {ESAF- Auditor·Fiscal- RFB/2012) Assinale
a paráfrase (escrever a mesma coisa de forma diferente) correta e adequada do período "A solução foi
Um dia de trabalho"(quarto período).
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(A) Descontava-se um dia de trabalho do salário, na
folha de pagamento anual, dos sindicalizados
ou não, de todos os trabalhadores, como solução fácil para a falta de recursos do imposto sindical.
(8) Para solucionar a escassez de recursos dos sindicatos, a solução se encaminhou no sentido de
serem descontados, de todos os trabalhadores,
sindicalizados ou não, da folha anual de pagamento, o salário de um dia de trabalho.
(C)

Para conseguirem sobreviver, os sindicatos adotaram uma solução simples de todos os trabalhadores, sindicalizados ou não- o desconto anual,
na folha de pagamento, do salário de um dia de
trabalho.

(D) Não foi complicada achar a solução. De todos os
trabalhadores, sindicalizados ou não, descontava-se um dia de trabalho, anualmente, juntamente com' a folha de pagamento.
(E) Foi simples a solução adotada - seria descontado anualmente, na folha de pagamento de
todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, o
valor equivalente a um dia de trabalho.

Alternativa "e"; correta- Foi simples a solução
adotada: A solução foi muito simples; seria descontado anualmente, na folha de pa~amento de todos
os trabalhadores, sindicalizados ou não, o valor equivalente a um dia de trabalho: de todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, era descontado anualmente, na folha de pagamento, o salário de um dia
de trabalho.
Erros:
Alternativa "a"- Descontava-se um dia de trabalho do salário (do trabalhador).
Alternativa "b" - Além de incoerente, há erro
de concordância: no sentido de ser descontado,
de todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, da
folha anual de pagamento, o salário de um dia de
trabalho.
Alternativa "c" -Incoerente e com erro de pontuação.
Alternativa "d" -Incoerente e com erros gramaticais: Não foi complicado achar a solução.
A solução foi muito simples: de todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, era descontado anualmente, na folha de pagamento, o salário de um dia
de trabajho.
721. (ESAF- Auditor-Fiscal- RFB/2012) Assinale o
trecho inteiramente correto quanto ao erngr~go do
padrão formal escrito da língua portuguesa.
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(A) Quando falamos em prova, no direito, tem~se a
idéia de que existe algo a ser defendido ou algo
que venha a ser contestado. Dentro dessa Hnha
cognoscível, entende-se que vai existir sempre
um agente acusador e um agente acusado.

claro, nos últimos 40 anos um imposto era criado sempre
que o Orçamento federa( abria um novo rombo, gerado
por suscessivos (d) governos que gastavam mais do que
podiam. Assim~ (e) o P/5-Cofins federal, as nove
taxas embutidas nas contas de luz, a taxa de incêndio
municipal e por aí vai. (Suely Caldas, "Falsos remédios".
Folha de S. Paulo, 1/5!2012 http://arquivoetc.bfogspot.
corr;.br/201 2_os_ 01_ archive.html)
1
Assinale a letra correspondente à expressao
inteiramente correta.

(B) Pois bem, a prova é o meio de resoluçao desse
conflito existente, da qual é dela que o juiz irá
extrair aqueles meios exequíveis à resoluçao
pendente.
(C) O juiz nao tem o ônus de buscar a verdade- ele
somente apresenta as partes a verdade mais
justa diante do caso em questão. A parte é quem
tem o ônus de buscar a verdade, daí as provas
serem de suma importância para a resolução do
litígio.
{0) Devido à atribuição de pontos a cada tipo de prova,
o sistema tarifa! de provas passou a facilitar as decisões dos juízes, que somente se encarregavam
da somatória dos pontos que cada parte obtera
mediante suas provas apresentadas e decidia o
caso a favor de quem somou mais pontos.
(E) Para adquirir força probatória no processo judicial, os meios "moralmente legítimos" de obtenção de provas devem está em congruência com
os aspectos lícitos do nosso ordenamento legal.

Alternativa "a": correta - Polêmica questão
porque o substantivo ideia está grafado com acento
agudo e, após a reforma ortográfica, foi retirado.
Detalhe: no edital não foi pedida a reforma ortográfica e por isso não poderia ser considerado errado o
acento. Por ellminação, chegaria à resposta.
Alternativa "b"- a prova é o meio de resolução
desse conflito existente, da qual o juiz irá extrair
aqueles meios exequíveis = o juiz irá extrair meios
da prova.
Alternativa "c"- O juiz não tem o ônus de buscar a verdade: ele somente apresenta às partes a
verdade mais justa diante do caso em questão.

Alternativa "d" - somente se encarregavam
da somatória dos pontos que cada parte obtivera
mediante suas provas apresentadas e decidiam o
caso a favor de quem somou mais pontos.
Alternativa "e"- sistema tarifário (não existe
"tarifai"); os meios "moralmente legítimos" de
obtenção de provas devem estar em congruência.
(ESAF- Auditor-Fiscal- RFB/2012)
Não dá para fazer reforma mantendo a mesma
estrutura tributária, sem corrigir um sistema de que (a)
se transformou num monstro justamente por que (b)
rombos momentdneos (c) superaram a racionafidade fiscal desde os tempos da ditadura mifitar. Para falar mais

(A) de que

IBI

por que

(C) omentâneos

IDI
lEI

suscessivos
nasceram

Alternativa "e": correta - Sujeito composto =
verbo no plural: o PIS-Cofins federal, as 'nove taxas
embutidas nas contas de luz, a taxa de incêndio
municipal nasceramAlternativa "a" - O sistema se transformou
num monstro= que. Se o pronome relativo retoma
o sujeito, não pode haver preposição que o acompanhe.
Alternativa "b"- Porque; explicação.
.,._Dica- Os porquês:
~

Por que = equivale a pelo qual; vem aco.mpanhado pela palavra razão (mesmo que subentendida) -t Ex: Este é o caminho por que passo. Por que
você foi embora logo?
·

~

Porque= é uma explicação, equivale a pois -t
Ex: Fui embora fogo porque estava muito cansado.
Porquê = é um substantivo, ou seja, nomeia.
Admite plural -t Ex: Não sei o porquê de sua

demora. O estudo da palavra porquê.
~

Por quê= segue a regra da palavra que: quando
utilizada no fim de uma frase, será sempre
acentuada -t Ex:Eiefaltou, mas não sei porquê.

Alternativa "c"- Momentâneos: faltou o acento
circunflexo.

Alternativa "d"- Sucessivos.

Texto:
No momento, o ministro das Comunicações trabG/ha em medidas para reduzir custos na tefefonia e
nas tefecomunicações. Ele usa o conhecido - e correto - argumento de que o corte de impostos, ao
reduzir o custo final para o usuário, aumenta o con-
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sumo; logo, o faturamento das empresas. E, portanto, repõe, num segundo momento, a receita tributória inicialmente perdida.
A visão do ministro para o corte de tributos nas
comunicações pode ser estendida a toda a economia,
enverqada sob o peso de uma fatura de impostos na
faixa dos 36% do P/8, a mais elevado entre~
mias emergentes, na mesma nível de países euro~ em que os serviços públicos têm uma qualidade
muito superior à dos oferecidas pela Estado brasileiro.
(Hora de ampla desoneração tributória. Editaria/, O
Globo, 5/6/2012, com adaptação. http://arquivoetc.
b/ogspot.com.br/2012/06/hora-de-amp/a-desoneracaa-tributaria.html)

722. (ESAF - Auditor-Fiscal - RFB/2012) Assinale a proposição. correta a respeito de elementos
linguísticos dO texto e 'de sentidos nele depreensíveis.
(A) Prejudica-se a correção gramatical do período ao
se substituir os travessões por vírgulas.
(8) Há relação de "causa e consequênda" na sequência destas três ideias do texto: "o -corte de
imposto.:; reduzo custo final para o consumidor",
"o consumo aumenta", "aumenta o faturamento
das empresas".
(C) Substituindo-se "envergada" por soterrada ou
subterrada, palavras já aglutinadas com o prefixo soe sub-, torna-se dispensável o emprego
da preposição "sob" na frase.
(D) Por estarem subentendidas. é correto explicitar
as palavras que estão no corpo da última frase,
que vai ficar assim: ... as economias emergentes, que estão no mesmo nível de países europeus ...
(E) Confere-se maior concisão à frase "superior à dos
oferecidos pelo Estado brasileiro", sem prejuízo
da correção gramatical, se ela for reescrita assim:
superior aos oferecidos pelo Estado brasileiro.

Alternativa "b": correta -0 consumo aumenta,
aumenta o faturamento das empresas por quê? Porque o corte de impostos reduz o custo final para o
consumld,or.
Alternà.tiva "a"- Não prejudica: duplos traves·
sões, duplas vírgulas e parênteses se equivalem.
Alternativa "c" -É indispensável.
Alternativa "d"- É retirada a ideia de comparação.
Alternativa "e" - O termo elíptico é garantia,
portanto não confere maior concisão.

723. {ESAF- Auditor-Fiscal- RFB/2012) Assinale o
segmento com completa correção na estrutura morfossintática.
(A) Nabuco nada tinha a se opor à eletividade da
chefia· do Estado em países cujas sociedades
houveram alcançado um grau de estruturação
que lhes facultasse resistir à corrupção, à tirania
e à oligarquia.
(B) A indústria não passa por um bom momento.
Tem sentido a alta dos custos gerada pela elevação dos salários, que poderia ser menor acaso a
produtividade média do trabalhador na indústria estivera se elevando.
(C) Durante certo tempo, ao invés de agirem como
magistrados, os presidentes da América latina
empregavam a máquina pública em benefício
das coligações a que pertenciam, recorrendo à
fraudes e à violência para nelas se perpetuarem.
(D) Por certo, associações de variados perfis e movimentos sociais atuam visando múltiplos objetivos e sob diferentes contextos, recursos e condições. Desempenham atividades de representação da população de onde estão inseridas.
(E) Com o crescimento perdendo força há trimestres
seguidos, é dWcil encontrar perspectivas muito
otimistas. Na média, as consultorias econômicas
do país estimam que o PIB avançará apenas 2,7%
neste ano, mas há quem preveja um ano ainda
mais fraco.

Alternativa "e": correta - Breve comentário:
as duas primeiras vírgulas indicam inversão e a
última é obrigatória por separar oração coorde~
nada adversativa.
Alternativa "a"- Haviam alcançado equivale a
alcançaram, ou seja, está correto o plural, o erro é na
conjugação do tempo. ·
Alternativa "b" - ... poderia ser menor caso
a produtividade média do trabalhador na indústria
estivesse se elevando.
Alternativa "c" -em vez de (só se usa ao invés
de se houver palavras antônimas); recorrendo a fraudes e à violência para nela (na máquina) se perpe~
tuarem.
Alternativa "d"- ... visando a múltiplos objeti-

vos; desempenham atividades de representação da
população em que estão inseridas.
_724. (ESAF - Auditor-Fiscal - RFB/2012) Assinale
a opção cOrreta sobre as relações morfossintáticas e
semânticas do texto.

,.
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A legislação trabalhista brasileira está perto
de dar um passo rumo à modernização em pelo
menos uma das frentes de contratação de mão de
obra. Trata-se da terceirização. O sistema avançou
em todo o mundo nos últimos anos, mas, no Brasil, tem alimentando polêmica entre trabalhadores, empresários e magistrados, além de ajudar a
entulhar os escaninhos da Justiça-do Trabalho. A
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Cómara
dos Deputados vai votar o relatório ao Projeto de lei
no 4.330/04, que regulamenta essa modalidade de
contratação.
Jó não era sem tempo. Rejeitada por lideranças
sindicais, que temem sofrer enfraquecimento de sua
base com ampliação das emPresas de terceirização,
a matéria vem tramitando com grande dificuldade
no Congresso. O resultado é que a realidade acabou
atropelando a legislação ou a falta dela. A sofisticação
dos processos de produção, a necessidade de manter
o foco no coração do negócio e de buscar ganhos de
escala forçou as empresas a reduzir a vertica/ização.
(Avanço nas relações de trabalho, Editorial, Correio Brazi/iense, 13/8/2012)

(A) O emprego do sinal indicativo de crase em "rumo
à modernização" justifica-se porque a palavra
"passo" exige complemento antecedido pela
preposição "a" e "modernização" admite artigo
definido.
(8)

Confere-se mais formalidade ao texto ao se substituir a palavra "entulhar" por atolar.

(C) O emprego de vírgula antes de "que regula-.

menta" justifica-se para isolar oração subsequente de natureza restritiva.
(0)

Depreende-se das informações do texto que
o termo "verticalização" refere-se ao· processo
de contratação direta de funcionários pelas
empresas.

725. {ESAF- Auditor-Fiscal- RFBI2012) Assinale a
opção que apresenta todas as três propostas de preenchimento das lacunas do texto inteiramente corretas, do ponto de vista semântico e morfossintático.
A reconstrução de um fato ocorrido no passado
sempre vem influenciada pela subjetividad~ das pessoas
(A)_ ou ainda daquele que
(8)__ hó de
receber e valorar a evidência concreta. Mais que isso,
o julgador _(C)__ tentar reconstruir fatos do passado
jamais poderá excfuir, terminantemente, a possibilidade (0) de forma
(E) . (Com base em Saulo
Felínto Cav;;jcante, "A imp;;;itmcia dm provas no
mundo do direiton, http://www.recantodasletras.com.
br/textosjuridicos/3018189).

(A) que assistiram ao mesmo que assistiram a ele a
que lhe assistiram
{B)

talqualmente o juiz (como o juiz),
da mesma forma que o juiz-

(C) (ou o historiador ou, enfim, quem quer que deve)
(ou o historiador, ou, enfim, quem quer que
deva)
ou o historiador-ou enfim- quem quer que deva
(0)

de que as coisas tenham-se passado
de as coisas terem se passado
de as coisas se terem passado

{E) diversa àquela a que suas conclusões o levaram.
discordante com aquela a qual suas conclusões o
conduziram.
distinta da que suas conclusões lhe fizeram chegar.

Alternativa "d": correta.

(E) Ao substituir "Já não era sem tempo." por Já era
tempo prejudica~se o sentido original do texto.

O Nota da autora: Antes, vamos entendera que
é pedido: há, em cada alternativa, três formas distin.tas e todas podem preencher o espaço correspondente à letra mencionada no texto.

Alternativa "d": correta- Basta voltar ao texto
para se certificar. Eliminemos as outras alternativas:
Alternativa "a"- O sinal indicativo de crase justifica-se pela regência do substantivo rumo: rumo a
algo.

Alternativa d: a possibilidade de que as coisas
passado {possibilidade de algo; o verbo
está concordando com o sujeitO); a possibilidade de
as coisas terem se passado ou a possibilidade de as
coisas se terem passado.

Alternativa "b" - Entulhar está no sentido de
acumular.

Alternativa "a" - O verbo assistir não admite,
como objeto indireto, o pronome oblíquo lhe.

Alternativa "c~· - Em oração restritiva, não se
usa pontuação. A oração explicativa exige pontua~
ção.

Alternativa "b" - Talqualmente: da mesma
maneira que, igualmente = correto. O erro está no
emprego da vírgula após o uso dos parênteses.

Alternativa "e"- Não prejudica o sentido original do texto.

Alternativa "c"- Dentro dos parênteses, deve~
ria estar assim: (ou o historiador, ou, enfim, quem

tenham~se
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quer que deva)- note a conjugação correta do verbo
devere a intercalação do vocábulo enfim.
Alternativa "e"- diversa àquela = diversa a algo
(crase correta: diversa ao problema); a que suas conclusões o levaram =suas conclusões o levaram a algo;
discordante daquela o:o discordante de algo e não com
algo; distinta daquela a gue suas conclusões o fizeram
l
chegar.

Texto:
A década de 1980 foi o marco do surgimento de
um novo ator social nos países ricos: o novo-pobre
(nouveou-pauvre). Corolário do desmoronamento do
sistema de proteçáo social, em um quadro agravado
pela revolução tecnológica, que automatizou o sistema produtivo sem gerar novos postos de trabalho,
esse novo personagem vai materializar uma inespe
roda e imprevisível reprodução, no mundo desenvol. vida, do problema do desigualdade social, tão comum
no terceiro mundo.

O novo-pobre é, cada vez mais, a expressao do
fenómeno da exclusão social. Não é mais um indivíduo que está à margem, mas, sim, fora do sistema
econômico e social prevalente. Não tem acesso ao
mercado de trabalho (nem mesmo informo/), náo
tem perspectiva de engajamento (independentemente de seu grau de qualificação profissional) e,
cada vez mais, vai ficando de fora dos mecanismos
de proteçáo social do moribundo welfare state. (.. .)
(Mareei Bursztyn. NDa pobreza à miséria, da miséria à
exdusáo: o caso das populações de rua~ In: No meio
da iua~ nômades, excluídos eviradores. Org.:Mareei
Bursztyn. Rio de Janeiro: Garomond, 2000, p.34-35,
adaptado).
726. (ESAF - MTE - Auditor-Fiscal do Trabalho/
2010) Assinale a opção correta acerca do vocabulário e de aspectos gramaticais do texto.
(A) No texto, a palavra "Corolário" (primeiro pará-

grafo} significa Nconsequência necessária, ou
continuação natura IN.
{B} A vírgula foi empregada após a expressão Hrevo-

lução tecnológicaN {primeiro parágrafo) para isolar oração restritiva, subsequente.
(C) O termo "Corolário do desmoronamento do sis-

tema de proteção social" (primeiro porágrafo)
refere-se à expressão "uma inesperada e imprevisível reproduçãoN (primeiro parágrafo}.
(D) Por expressar concessão, a oração usem gerar

novos postos de trabalho~ (primeiro parágrafo)
poderia assumir a seguinte forma: apesar de não
ter gerado novos postos de trabalho.

(E) Considerando-se o período em que está inserida e

sua função adjetiva, a oração "que está à margemN
(segundo parágrafo) tem natureza apositiva.

Alternativa "a": correta.

O Nota da autora: Questão de coesão, semântica, pontuação, período composto (conjunção).
Quanto à alternativa a: corolário significa foto ou
situação decorrente de outro, resultante deste; aquilo
que é consequência ou desenvolvimento natural ou
ocasional de algo anterior; RESULTADO!'
Alternativa "b" - A oração que automatizou o
sistema produtivo é adjetiva por possuir pronome
relativo (que equivale a a qual) e explicativa por possuir pontuação antes do pronome relativo.
..,_ Dica - Orações adjetivas possuem pronome
relativo e classificam-se em:
Ex_e!icativa = possui _eontuação. Para lembrar,
associe à letra E. (com pontuação).
Restritiva= não possui pontuação por não poder
ser retirada, ou seja, o sentido seria alterado.
Outra questão comum em provas ESAF é perguntar se as vírgulas, nas orações explicativas, podem ser
substituídas por travessões ou parênteses. Podem,
desde que as substituições sejam feitas por par (as
duas vírgulas por duplos travessões, por exemplo).
Alternativa "c" - Corolário refere-se ao novo
ator social nos países ricos: o novo-pobre (nouveau-pauvre).
Alternativa "d"- A oração não indica conces·
são (ideias opostas) e por isso não se pode colocar
apesar de.
Alternativa "e" - que está à margem é oração
adjetiva restritiva e não possui valor apositivo.
*Fonte: Dicionário

727. (ESAF - MTE - Auditor-Fiscal do Trabalho/
2010) Em relação às ideias e expressões do texto,
assinale a opção incorreta.
Nenhum político invejaria a sorte do presidente
americano Barack Obamo. As voltas com guerras no
Afeganistão e no fraque e um marcado sentimento
antiamericano ao redor do mundo, Oba ma ainda teve
de enfrentar a maior crise econômica da história americana desde os anos 1930. Apesar de ter tudo contra si,
Oba ma conseguiu retirar a economia dos EUA da beira
do abismo e liquidar uma fatura de quatro décadas, ao
cons~guir uma reforma do sistema de saúde do país. Na
arena externa, os EUA se inclinaram claramente para o
mu/tilateralismo. Diante de circunstâncias tão adversas, Obama passou no teste de realidade em seu pri-
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meiro ano de governo, que se completa amanhã. Apesar dos trunfos inquestionáveis, as pesquisas apontam
uma queda muito significativa de sua popularidade,
dos 70% quando assumiu o posto para a caSa das 50%
agora. Uma das razões evidentes para isso é a crise
econômica, que continuará a fazer estragos na vida
dos americanos até que o desemprego volte a recuar. A
taxa de desocupação dobrou com a crise e atingiu 10%
(mais de 15 milhões de pessoas). Com tanta gente sem
emprego, só por milagre um governante sustentaria o
seu prestígio. Embora o presidente tenha feito a coisa
certa na maior parte do rempo, ele se tomou alvo de um
fogo cerrado vindo de suas próprias hastes democratas
e da oposição. (Valor Econômico, Editorial, 19/01/2010)

{A) A expressão "Apesar de ter tudo contra si" (terceiro período) introduz uma ideia que tem direção argumentativa em oposição às informações
anteriores do texto.
(B) O trecho "liquidar uma fatura de quatro décadas"
(terceiro período) está se referindo a uma dívida
social histórica com a saúde de forma figurada
ou conotativa.
{C) A palavra "arena" {quarto período) está sendo
empregada por extensão de sentido com o significado de "área de discussão", pois seu sentido
original é área central de um anfiteatro ou
circo.
(D} Subentende-se das informações do texto que
diminuir a taxa de desemprego é essencial para

manter o prestígio do governante.

nômica, que continuará a fazer estragos na vida dos
americanos até que o desemprego volte a recuar.

728. (ESAF - MTE - Auditor-Fiscal do Trabalho/2010) Em relação ao texto, assinale a opção
incorreta.
Tão logo a catástrofe do terremoto no Haiti requisitou uma aç,iíO coletiva mundial, com inúmeros atores envolvidol na ajuda humanitária- países, organizações não governamentais, empresas e os milhares
de anônimos e famosos -, a situação caótica do f2EÉ.
devastado impôs um desafio: a quem caberá a organização das próximas etapas de reconstrução do eEÉ.
mais pobre do Ocídente? Como coordenar a ajuda que
vem de todos os cantos do planeta? Como estabelecer
um plano viável de recuperação.da infraestrutura e
das instituições haitianas?

O Haiti, que já vivia uma situação fragilíssima, de
extrema miséria - 80% da sua população está abaixo
da linho da pobreza e sobrevive com menos de US$ 2
diários (por volta de R$ 108 ao mês) - 'entrou em
colapso. Como era de se esperar, com porta, aeroporto
e estradas arruinados ou semidestruídos, com a escassez de água, alimentos e remédios, iniciaram-se ondas
de saques, e o próprio governo local transferiu a administração da crise para outros pafses e instituições. (Jornal do Brasil, Editorial, 18/01/2010)

(A) Mantém-se a correção gramatical do período
substituindo-se os travessões (primeiro parágrafo) por parênteses.

(E) A palavra "hastes" {final do texto) está sendo
empregada com o sentido de linhas declaradamente adve'rsárias.

(B) A expressão "país mais pobre do Ocidente"· {primeiro parágrafo) é elemento de uma cadeia de
coesão textual, pois retoma os antecedentes
"país devastado" (primeiro parágrafo) e "Haiti"
(segundo parágrafo).

Alternativa "e": correta- O vocábulo hastes foi
empregado com o sentido de ajuntamento de pessoas, multidão.

(C} Pelos sentidos do texto, o sujeito de "entrou
em colapso" é o antecedente "sua população"
{segundo parágrafo).

Alternativa "a"- A expressão apesar de indica
concessão, ou seja, ideias opostas.

{0) As vírgulas após uportoff e "água" (segundo parágrafo) têm a mesma justificativa gramatical.

Alternativa "b"- Sim, basta ler os trechos anteposto e posposto: Obama conseguiu retirar a economia dos EUA da beira do abismo e liquidar uma fatura
de quatro décadas, ao conseguir uma reforma do sistema de saúde do país.

(E) Mantém-se a correção gramatical do período
substituindo-se o termo "iniciaram-se" (final do
texto) pela expressão foram iniciados.

Alternativa "c"- Sim, substitua para facilitar: Na
"área de discussão "externa, os EUA se inclinaram claramente para o multilateralismo.
Alternativa "d" - Lendo o final do texto, chega-se a tais informações: as pesquisas apontam
uma queda muito significativa de sua popularidade,
dos 70% quando assumiu o posta para a casa dos 50%
agora. Uma das razões evidentes para isso é a crise eco-

Resposta correta: {X)- Anulada pela banca.
O Nota da autora: Questão de· coesão, pontuação e verbo.
Alternativa "a"- Os travessões podem ser substituídos por parênteses por se tratar de uma intercalação de aposto explicativo. Não poderiam ser substituídos por vírgulas porque há inversão da oração
subordinada adverbial iniciando o período.
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Alternativa "b" -Todos os termos referem-se
ao Haiti, citado também no inicio do texto.
Alternativa "c" - Correta. O sujeito é o Halti.
Ocorre uma intercalação separada por traVeSSões
e outra separada por vírgulas (oração subordinada
adjetiva explicativa). Retiremos as intercalações: O
Haiti entrou em colapso.
Alternativa "d" - Correta também, por isso a
questão foi anulada. A vírgula após porto separa termos coordenados (pode-se encaixar a conjunção e}.
O mesmo ocorre com a vírgula após água.
Alternativa "e" - Iniciaram-se ondas de ataque
(voz passiva sintética: V.T.D. +SE)"" ondas de ataque
foram iniciadas (voz passiva analítica: verbo SER +
PARTICÍPIO). Na alternativa, o particípio encontra-se
no masculino, por iss_o.o erro.
729. (ESAF - MTE - Auditor-Fiscal do Trabalho/
2010) Os trechos a seguir compõem, sequencialmente, um texto adaptado do Editorial do Correio
Braziliense de 17/01/2010. Assinale a opção que está
gramaticalmente correta.
(A) O trágico terremoto no Haiti colocou o país numa
situação crítica: com a dissolução do poder político e a destruição generalizada da infraestrutura, aquela sofrida nação do Caribe vê na ajuda
externa o único caminho para encontrar, talvez,
alguma luz no fim do túnel.
(B) Na prática, o Haiti perderá, mesmo que momentaneamente sua autonomia. Aihda que mantenham à independência formal, a realidade se
impõe: o país que havia até antes 'do desastre
hoje não existe mais.
(C) O Haiti foi precursor na ·luta das nações americanas pela independência. Mas a energia cívica
que ergueu a nação haitiana acabou sendo insuficiente para construir instituições democráticas,
ou ao menos um Estado que cuidasse de organizare incluir socialmente à população.
(D) Ao contrário, formou-se ali u·ma elite politica
individualista e brutal, que conduziram o país a
um enredo de horrores no qual, o abalo sísmico
veio como epílogo cruel. O terremoto foi terrível,
mas atingiu uma nação que já vinha num beco
sem saí~a.
(E) Não se r1otava ali o mfnimo consenso político
para ao menos começar a atacar o nó central:
promover algum tipo de desenvolvimento económico, oferecerem alguma perspectiva de
progresso para os cidadãos. A intervenção das
forças de paz da ONU é um sucesso, em termos
militares, mas sem o cultivo de oportunidades
econômicas reais a missão corre risco.
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Alternativa "a": correta.
O Nota da autora: Questão de coesão, concordânc!a e pontuação.
Na alternativa a, não há erro. Vamos conferir as
concordâncias e a pontuação: O trágico terremoto
no Haiti colocou o país numa situação crítica: com
a dissolução do poder político e a destruição generalizada da infraestrutura, aquela sofrida nação do
Caribe vê na ajuda externa o único caminho para
encontrar, talvez, alguma luz no fim do túnel. Os dois
pontos explicam.
Alternativa "b" - o Haiti perderá, mesmo que
momentaneamente, sua autonomia= é preciso intercalar a expressão para lermos: o Haiti perderá sua
autonomia (verbo transitivo direto e objeto direto);
ainda quE:: mantenha (Haiti =sujeito) a dependência
=o verbo manter é transitivo direto e não admite o
acento indiCativo de crase.
Alternativa "c"- incluir socialmente .ê_ população= incluir é transitivo direto e não admite acento
indicativo de crase posposto.
Alternativa "d"- uma elite que conduziu.
Alternativa "e".:... oferecer.
730. (ESAF - MTE - Auditor-Fiscal do Trabalho/
2010) Marque o trecho que, mantendo-se a coerência e a correção gramatical, pode dar continuidade
ao texto abaixo.
A lógica do mercado mundial, caracterizada por
uma concorrência feroz, é profundamente vitimatória.
Quem está no mercado existe, quem não resiste desiste,
inexiste e deixa de existir. Os países pobres passam da
dependência para a prescindência. (Leonardo Boff.
Depois de 500 anos: que Brasil queremos? Petrópolis,
RJ: Vozes, 2000, p. 42.)

(A) Assim, são excluídos da nova ordem·desordem
mundial e, em alguns casos, entregues à própria
miséria ou incorporados ao mercado de forma
subalterna.
(B) Isso gera, contudo, a exclusão desses países das
transações comerciais globais, o que impede
que se desenvolvam, produzam mais riqueza e
superem o pro_cesso de exclusão.
(C) Portanto, esses países são os mais requisitados

pelos países ricos no momento de se firmarem
pactos que envolvam grandes investimentos em
tecnologia.
(D) Para isso, esses países passam a exigir novos
acordos comerciais, de forma a assegurarem
o seu desenvolvimento industrial e não serem
excluídos do mercado internacional.
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(E) Mas essa situação ainda não é suficiente para
que escapem do processo de exclusão a que são
submetidos pelos países ricos dos quais, antedormente, eram dependentes.

Alternativa "a": correta.

••

O Nota da autora: Para facilitar, sublinhe as
palavras-chave do trecho.

Palavras-chave: mercado mundial, concorrência
feroz, vitimatória (qualquer pessoa que vitima,
que faz vítimas), países oobres passam da
dependência para a prescindência (prescindir,
dispensar).
Alternativa a: o sujeito de são excluídos são os
países pobres e as ideias citadas concluem o último
· período.
Alternativa "b" - O pronome demonstrativo
isso - anafórico (retoma ideias) - não cabe no contexto, torna a continuação incoerente.
Alternativa "c"- Os países pobres relacionados com grandes investimentos em tecnologia é
incoerente.
Alternativa "d"- Os países pobres assegurando
o desenvolvimento industrial também é incoerente
com as ideias citadas O!J trecho.
Alternativa "e"- Essa situação não é suficiente:
mais uma vez não cabêõüso do pronome anafórico.
731. (ESAF- MTE- Auditor-Fiscal do Trabalho/
2010) Os trechos abaixo constituem um texto adaptado de Emir Sader, mas estão desordenados. Ordene-os de forma a comporem um texto coeso e coerente. A seguir, assinale a opção correta.
( ) Ao efetuar a transformação, os homens transformam-se a si mesmos. t por meio do trabalho
que os homens podem transformar, conscientemente, o mundo, humanizando.
( ) No entanto, se perguntados sobre o que mais
gostariam de fazer, a maioria esmagadora das
pessoas não citaria o trabalho, mas, dormir,
comer, ter relações sexuais, ou seja, diriam pre~
feriam fazer o que temos em comum com os
outros animais.

Revisaço"'- Língua Portuguesa • Duda Nogueira
maioria das pessoas se valha do trabalho não da
forma criativa de transformar o mundo.
{ ) Os outros animais apenas recolhem o que
encontram na natureza - e mesmo a abelha e
a formiga, que trabalham, o fazem mecanicamente-, ao passo que os homens transformam
o meio em que vivem.
{A) 2, 3, 5, 1, 4
(8) 3, 4, 2, 5, 1

(C) 1,2,5,4,3
(0) 4,5,2, 1,3

(E) 3,4, 1,5,2

Alternatíva "e": correta - Em questões assim,
basta trabalhar por eliminação. Atentar-se às conjunções, também, ajuda muito. O último trecho não
pode iniciar o texto, assim sendo eliminamos a alternativa b.
A afirmação que pode iniciar está no terceiro
item: O homem -se distingue dos outros animais por
várias caraclerístiéas, mas a fundamental é que o
homem é um ser com capacidade para o trabalho. Perceba que a resposta já foi encontrada, mas vamos
aos porquês. Sublinhe as ideias-chave: o homem é um
ser com capacidade para o trabalho.

Sequência admissfvel: Os outros animais apenas
recolhem o que encontram-na natureza- e mesmo
a abelha e a formiga, que trabalham, o fazem mecanicamente - , ao passo que os homens transformam o
meio em que vivem.

Se foi citada a transformação, retomemo-la: Ao
efetuar a transformação, os homens transformam-se
a si mesmos. É por meio do trabalho que os homens
podem transformar, conscientemente, o mundo,
humanizando.

ldeia oposta às informações: No entanto, se perguntados sobre o que mais gostariam de fazer, a maioria esmagadora das pessoas não citaria o trabalho,
mas, dormir, comer, ter relações sexuais, ou seja, diriam
preferiam fazer o que temos em comum com os outros
animais.

( ) O homem se distingue dos outros animais por
várias características, mas a fundamental é que
o homem é um ser com capacidade para o trabalho.

Concluindo: Deve-se considerar que a sociedade
atual está regida pela alienação do trabalho. Entenda-se alienação com o sentido jurídico do termo: entregar a outro o que é nosso, o que faz que a maioria das
pessoas se valha do trabalho não da forma criativa de
transformar o mundo.

Deve~se considerar que a sociedade atual está
regida pela alienação do trabalho. Entenda-se alienação com o sentido jurídico do termo:
entregar a outro o que é nosso, o que faz que a

732. (ESAF .• Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil/2009} Assinale a opção em que o trecho
constitui continuação coesa e coerente para o texto

()
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retirado do .Editorial do jornal Zero Hora (RS), de
28/8/2009.
Com a ajudo do tecnologia de comunicação e
informação disponível, o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) estó desfazendo a imagem antiga de um
órgQo público moroso e desorganizado, que cobra mal,
fiscaliza mal e presta mau serviço na hora em que a
1
segurado o ele recorre para qualqUer benefício. Conquistas administrativas e gerenciais recentes- alicerço~
das nos sistemas computadorizados e, certamente, em
reciclagens funcionais - permitem, por exemplo, que
os aposentadorias sejam deferidas em alguns minutos,
com dia e hora agendados, ou que o próprio INSS alerte
os trabalhadores quando sua aposentadoria jó pode
ser solicitada. Neste sentido, o Instituto liberou nesta
semana mais um lote de correspondências avisando
mais de 1,3 mil trabalhadores urbanos de que adquiriram condições de pleitear esse benefício.

(A) Trata-sede um avançoqueengra!ldeceosistema
de seguro social estabelecido no Brasil, mesmo
que tal eficiência não se verifique ainda em
todas as áreas, nem abranja toda a estrutura de
um organismo que gerencia 11 distintos benefícios, que vão das aposentadorias às pensões por
morte, do salário-família ao auxílio-acidente e ao
auxílio-doença, éntre outros.
(B) Cada um deles exige uma estruturação administrativa complexa e uma fiscalização adequada,
tanto para que os cidadãos sejam atendidos com
qualidade quanto para evitar que aproveitadores fraudem o sistema e prejudiquem seus beneficiários.
(C) ApeSar disso, a eficiência mostrada nessa área da
PrevidêQcia Social- e em algumas outras agências de serviço público- precisa ser considerada
como um exemplo a ser seguido.
(D) Contanto que a burocracia pública, que tem sido
alvo histórico de ajustadas críticas e às vezes de
generalizações indevidas, merece o destaque
positivo sémpre Que, como no caso das aposentadorias, consegue vencer a inércia e a ineficiência e produz resultados que a sociedade não
pode deixar de elogiar.
{E) Entretanto, no caso específico da Previdência,
que engloba e gerencia aquele que é o maior
fator individual do déficit das contas públicas
brasileiras, a qualidade do serviço se impõe
como um dever.

Alternativa ''a": correta.
O Nota da autora: Questão de coesão, coerência e período composto (conjunção).
As ideias e os termos citados na aitern·ativa a constituem continuidade coesa e coerente para o texto.
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Encontremos os erros das outras alternativas:

Alternativa "b"- Além do pronome pessoal do
caso reto eles, contraído com a preposição de, não
possuir referente, a ideia de que o lote de correspondências exige estruturação administrativa é absurda.
Alternativa "c"- Apesar disso indica concessão,
contradizendo as ideias do texto.
Alternativa "d"- Contanto possui valor de condição e a conjunção correta a ser usada deveria indicar concessão (embora, apesar de).
Alternativa "e" - Não foi citada a Previdência,
isso torna a alternativa descabida.
733. (ESAF- Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil/2009} Assinale a opção em que o trecho
constitui continuação coesa e coerente para o
texto abaixo, adaptado de luiz Carlos Mendonça
de Barros, Valor Econômico, 31/8/2009.
Quem acompanha o dia a dia dos mercados financeiros sabe que o pensamento ultra/ibero/ em relação
à regulação dos mercados financeiros foi dominante
desde a década de 1980, mas especialmente a partir do
governo Clinton. Bush deu continuidade a essa visão. Os
perigos associados a essa postura ficaram ainda maiores
em função do aparecimento de uma série de inovações

financeiras que criaram segmentos do mercado sem
nenhum acompanhamento pelos órgãos reguladores.

{A) Essa era uma grande cooperativa de funcionários, de maneira que o pagamento de bõnus por
performance a cada período não causava distorções em relação ao valor futuro dos lucros dos
acionistas. Esse sistema funcionou de forma correta por décadas no mercado financeiro.
{B) Nesse tipo de instituição, a maioria dos funcionários que recebe esses bônus participa também
no capital da empresa. Além disso, essas empresas não tinham ações colocadas no mercado
junto a investidores.
(C) Além desses espaços sem lei, instrumentos legítimos de busca de eficiência das instituições
financeiras e que funcionaram adequadamente
durante muito tempo foram sendo desvirtuados.
(D) Esse sistema de bônus é uma prática usada para
estimular talentos, que nasceu em instituições
financeiras organizadas sob a forma de associação de sócios.
(E) Mas a partir do momento em que se aprofundou
a separação entre beneficiários desses bônus e
os detentores de ações, a racionalidade do sistema foi destruída e uma nova fonte de risco
criada. Neste momento, os mecanismos que criavam estímulos positivos se tornaram instrumentos perigosos e destrutivos.
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Alternativa "c": correta- Nas alternativás a, b,
de e comenta-se sobre o bônus, sendo que no texto
não foi mencionado o vocábulo. Trabalhando por
eliminação, chega-se ao item que pode dar continuidade ao texto.
734. {ESAF- Auditor Fiscal da Receita Federal do

Brasil/2009) Assinale a opção em que o trecho
constitui continuação coesa e coerente para o
texto abaixo.
O Tesouro Nacional voltou a captar recursos com
facilidade no mercado internacional (a mais recente
venda de tftu/os chegou a US$ 525 milhões), apenas
para rolar dívidas no exterior a taxas de juros atrativas.
As exportações vêm registrando recuperação, mesmó
que modesta, e os investimentos estrangeiros diretos,
seja para a produção seja paro aplicação em ações,
se intensificaram diante de avaliações positivas lá fora
sobre a economia do país no pós-crise. (Editorial, O
Globo, 1518/2009)

(A) Portanto, há uma série de fatores que contribuem para ampliar a oferta de moeda estrangeira no Brasil e, nesse caso, respondendo a leis
de mercado, o real sofreu natural apreciação,
especialmente frente ao dólar.
(B) Eesse controle de capitais seria péssimo sinal para
potenciais investidores, impresclndíveis no médio
e longo prazos. O país não pode se apoiar apenas
na muleta do câmbio para abater o "Custo Brasil".
(C) A fim de que, além do que tem sido feito pelo

Banco Cent'ral (como compras de dólares excedentes para reforçar as reservas do país), da
liberalização progressiva das restrições para
transações com moeda estrangeira no país e de
mecanismos convencionais de tributação, não
há muito o que ss possa implementar para evitar
momentos de apreciação indesejada do real.
(D) Tal valorização atenua essas pressões sobre a
inflação - o que possibilita a manutenção de
juros básicos abaixo de dois dígitos, o que é inédito desde o lançamento do real - , mas desagrada aos que dependem da receita de exportação e aos que sofrem forte concorrência de
importações.
(E) Enquanto essa alternativa do câmbio fixo ou
quase fixo, pelo qual todo o risco acaba ficando
nas mãos do Banco Central, se mostrou inadequada para uma economia como a brasileira,
com crescente grau de abertura.

Alternativa "a": correta.
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O Nota da autora: O teor otimista do texto
ajuda a chegar à resposta correta. Quanto à gramá~
tica, em três alternativas surge o pronome demonstrativo retomando ideias que não foram citadas.- Na
prova, pode surgir o termo anáfora (pronome que
retoma ideias) e catáfora {pronome que cita ideias).
Dicas teóricas no final do capítulo.
Alternativa "b"1- Esse controle refere-se ao con1
trole do Tesouro Nac 1onal e no texto não há tal menção.
Alternativa "c" :.. . No texto, o cenário do real é
pessimista.
Alternativa "d" - O pronome anafórico essas
que acompanha o substantivo pre:;sões torna errada
a alternativa por não haver coesão com ideia anterior.
Alternativa "e" - Essa alternativa do câmbio,
novamente não há antecedente que se refira ao pro·
nome demonstrativo.
735. (ESAF - Auditor Fiscal da Receita ,federal
do Brasil/2009) Os trechos abaixo constituem
um texto adaptado do Editorial de O Globo, de
24/8/2009, mas estão desordenados. Ordene·os
nos parênteses e indique a opção que correspende à sequênda correta.
( ) Até mesmo em países com regras rígidas (França
e Alemanha, por exemplo), si(ldicatos perceberam
a gravidade desse momento e aceitaram negociar
reduções temporárias de jori1ada de trabalho com
respectiva diminuição de salários e benefícios, em
contrapartida à manutenção de empregos.
( ) A recente crise econômica mundial - que. por
pouco não empurrou o planeta para uma depres·
são tão terrível como a de 1929-1934- mostrou,
na prática, a importância de se ter flexibilidade
nos contratos de trabalho.
( ) Diante de tal experiência, a insistência em se
discutir uma redução da jornada de trabalho
para 40 horas semanais (sem alteração de salários) parece esdrúxula. Mudar uma das bases das
regras contratuais em meio a uma conjuntura
ainda nebulosa representa enorme risco para os
trabalhadores.
( } Dessa forma, o impacto da crise sobre o mercado
de trabalho, especialmente no Brasil, não chegou
a ter a dimensão trágica que a .crise certamente
causaria em outra situação, de mais rigidez nas
regras contratuais. E isso sem dúvida contribuiu
para abreviara período recessivo.
( ) No Brasil ocorreu algo semelhcmte àqueles países. A indústria demitiu, mas, em alguns setores (mineração, siderurgia, bens de consumo
duráveis), o quadro teria sido pior não fosse a
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possibilidade de se recorrer a férias coletivas,
licenças parcialmente remuneradas, banco de
horas etc.
(A) 1,2,4,3,5
IBI 2, 1,5,4,3
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(A) O emprego da primeira pessoa do plural em
"Estamos" (t.l), "nos" (e..3) e "termos"(e..lO) é um
recurso retórico que tem como efeito buscar o
envolvimento do leitor no texto.
(B) A substituição de "em que" {e.. lO) por no qual

(C) 4,1,3,5,2

mantém a correção gramatical e as informações
originais do período.

(DI 3,4,1,2,5

(C) O termo "falha" (e..S) funciona como um adjetivo

(E) 5,3,2,1,4

que caracteriza o substantivo "regulação".
(D) A expressão "sua construção" (e..S) refere-se ao

antecedente "banco Lehman Brothers" (e..4).
Alternativa "b": correta.

(E) A expressão "seu funcionamento" {e..14) refere~se

ao antecedente "mercados financeiros" {e..12).

O Nota da autora: Se pede para ordenar o

texto, procuremos o item que pode inidá~lo. Chega·se à resposta sem precisar ler os trechos inteiros.

Alternativa "d": correta.

No primeiro item, há desse momento. Impossível
iniciar um texto com um termo vago (pronome
anafórico). Não se sabe a qual momento se
refere. Alternativa a eliminada.

O Nota da autora: Questão de coesão e coerên~
cia, concordância nominal e pronome.

O segundo item pode iniciar o texto. Marque
letras b e c como prováveis respostas corretas.

Alternativa "a"- Quando o autor utiliza a primeira pessoa do plural, automaticamente inclui o
leitor em seu mundo, em seu contexto.

O terceiro item possui o pronome demonstrativo
tal seguido do substantivo experiência. Descar~
tada alternativa d.

O quarto item inicia com dessa forma. Alternativa c eliminada. Como as prováveis eram b e c,
a resposta acaba de ser enco.ntrada, sem chegar
ao quinto item.
Para confirmar: o quinto iten'l possui duas
expressões incabíveis em início de texto - ~
semelhante e aqueles pafses. Elimina-se a alter~
nativa e.
736. (ESAF - Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasll/2009) Em relação ao texto, assinale a
opção incorreta.

10

15

Estamos entrando no terço fina! de 2009 <>om uma
visão mais clara sobre os fatores que levaram ã
crise fínanceíra que nos atingiu a partir do colapso
do banco Lehman BrÕthers. Um dos pon.tos centrais na sua construção foi, certamente, a questão
da regulação e controle das instituições financeirAs. Mesmo não sendo a origem propriamente dita
da hlse, a regulação falha permitiu que os elemen·
tos de fragilidade no sistema assumissem .,-normes
proporções. Depois de termos vivido um longo
período em que prevale~lusão da racionalidade intrínseca aos mercados financeiros, hoje
M novamente o reconhecimento das fragilidades
e dos riscos sistêmicos assoc!ados a seu funcionamento. {Luiz Carlos Mendonça de Barros, Valor
Econômico, 31/B/2009)

Erro da alternativa d: o pronome possessivo sua
refere-se à crise financeira e não ao banco.

Alternativa "b"- "... um longo período em que
prevaleceu a ilusão da racionalidade ... "= a ilusão da
racionalidade prevaleceu no longo período. A preposição em é pedida por indicar tempo e o termo
retomado pelo pronome relativo é perrodo. A substituição sugerida está correta.
Alternativa "c"- Neste caso, basta colocar um
verbo para se certificar da adjetivação: a regulação
é falha.
Alternativa "e" - O funcionamento dos mercados financeiros. Volte ao texto e substitua o pro~
nome possessivo.
737, (ESAF- Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasilf2009} Os trechos abaixo constituem um
texto adaptado do Editorial do jornal Folha de S.
Paulo, de 20/8/2009. Assinale a opção em que o
segmento está gramaticalmente correto.
{A) No entanto, dez meses depois da quebra do
banco americano Lehman Brothers, que desen~
cadeou a derrocada vertiginosa, as novas regras
praticamente continuam em fase de discussões,
sejam no plano internacional, sejam no ambiente
doméstico dos pafses que concentraram as opera~
ções responsáveis pelo abalo sistêmico.
(B) Se já parece ser possível comemorar a recuperação embrionária, o mesmo não se pode afirmar da
prometida reforma nas finanças globais. Até pouco
tempo, a modificação radical das regras sobre a
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(C)
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atuação dos bancos nos sistemas financeiros eram
a!ardeadas como condição fundamental para a
retomada do crescimento em bases sólidas.

Alternativa "e" - O verbo deve concordar com
o sujeito: A ausência de regulamentação ampla e eficaz para a atuação das instituições financeiras é ainda

A economia mundial registra, nas últimas semanas, sinais de recuperação, ainda que tenta.
Países cujo crescimento foi duramente afetado
desde o ano passado - como França, Japão,
Alemanha e mesmo Estados Unídos- já exibem
indicadores que evidenciam saída da recessão
ou, pelo menos, menor retração da atividade
econômica.

mais preocupante.

(O) Enquanto isso, surgem indícios de que instituições financeiras retomam estratégias de investimento arriscadas - tais como especulação com
taxas de câmbio e empréstimos à clientes de
altíssimo risco - , prometendo elevada rentabilidade. t como se a memória do trauma recente
já estivesse apagada: foi justamente esse tipo de
atuação que originou o colapso mundial e intensificou seus efeitos.
(E) O movimento se segue às bilionárias operações de
salvamento e injeção de capital feitas pelos governos de vários países para impedir a quebradeira
generalizada de bancos. A ausência de regulamentação ampla e eficaz para a atuação das instituições financeiras são ainda mais preocupantes
num contexto de recuperação econômica.

Alternativa "c": correta.
O Nota da autora: Questão de coesão textual,
verbo, concordância e crase. Essa questão gerou
alguns comentários e dúvidas, por isso atente-se
aos comentários.
Ao usar o verbo registrar no presente do indicativo seguido do adjunto adverbial de tempo nas
últimas semanas, o autor afirma que o registro ainda
ocorre, sendo assim, a alternativa é correta.
Alternativa "a"- Os dois erros estão na pluralização do verbo ser: as novas regras praticamente

738. {ESAF- Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil/2009) Os trechos abaixo constiÚ(em um
texto adaptado do Editorial do jornal O Globo, de
26/8/2009. Assinale a opção em que o segmento
está gramaticalmente correto.
(A) Quando se trata de enfrentar a ameaça das
mudanças climáticas à Humanidade, junta-se
notícias apavorantes, desempenho pífio da
maioria dos países e pequenos avanços, configurando um quadro de urgência e de angústia.
(8) No Ártico, a temperatura da água está quase 5
graus em cima do normal. Todas as expectativas
convergem para a Conferência sobre Mudança
Climática da ONU, em dezembro, em Copenhague, na Dinamarca.
(C) Uma coisa éter noção de que a temperatura dos
oceanos está subindo. Outra é ficar sabendo,
pelo Centro NaCional de Dados Climáticos, dos
EUA, que a températura média dos oceanos em
julho- 17 graus- bateram recorde em 130 anos
de monitoramento.
(0) Uma coisa é o mundo ser informado de que as
geleiras estão se derretendo num ritmo assustador. Outra coisa é tomar conhecimento da
primeira estação de esqui do mundo a sucumbir
ao aquecimento global: o Glaciar Chacaltaya, na
Bolívia, importante contribuinte da bacia que
abastece de água La Paz.
(E) Até lá, é preciso que cada um faça mais que sua
parte. No Brasil, o setor privado lhe mobiliza e
empresários se comprometeram, no encontro
"Brasil e as mudanças ç:limáticas", a publicar anualmente o inventário de suas empresas das emissões de gases que provocam efeito estufa e as
ações adotadas para reduzi-las.

continuam em fase de discussões, seja no plano internacional, seja no ambiente doméstico

Alternativa "b"- O verbo deve concordar com
o sujeito: a modificação radical das regras sobre a
atuação dos bancos nos sistemas financeiros era alar~
deada.

Alternativa "d" - Não se usa crase com preposição seguida de substantivo plural por indicar que
não há junção de preposição e artigo. Em síntese:
singular+ plural """ Sem crase. Empréstimo a clientes.
Lembre-se de que clientes é um substantivo comum-de-dois, ou seja, admite os dois artigos. Se estivesse
no plural, poderia estar acompanhado do acento
indicativo de crase.

Alternativa "d": correta.
O Nota da autora: Questão coesão, coerência,
vozes verbais, concordância, análise sintática e pronome.
Para ganhar tempo, leia encontrando o sujeito
de cada verbo e confira a concordância. Não há erro
gramatical.
Erros:
Alternativa "a"-juntam~se notfcias apavorantes:
verbo transitivo direto seguido de se (pronome apassivador) possui sujeito (notícias) e está na voz passiva.
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Nas alternativas a, b, c e d não há erros.

Alternativa "b" - a temperatura da água está
quase 5 graus acima do normal.
Alternativa "c"~ O verbo deve concordar com
o sujeito: a temperatura média dos oceanos em julho
- 77 graus- bate recorde.
Alternativa "e" - O verbo mobilizar é transitivo
direto, portanto o pronome oblíquo qw\~ o complementa deve ser o e não lhe (usado em cOmplementos que exigem preposição- objeto indireto e complemento nominal)

-·--------

-·---------

739. (ESAF- Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil/2009) Os trechos a seguir constituem um
texto adaptado de Valor Econômico. Assinale a
opção que apresenta erro gramatical.

(A) Há fatos e erros envolvidos na história da rejeição
aos biocombustíveis, como é costume acontecer
sempre que interesses econômicos poderosos
estão em jogo. Um dos erros mais comuns é o de
misturar no mesmo argumento o etano! à base
de milho, que foi a opção dos EUA, e o etanol à
base de cana-de-açúcar, utilizado pelo Brasil.
(B) A equação de beneficios é abertamente favorável à cana, já que, no etano! de milho, gasta-se
quase tanta eriergia suja para produzi-lo que as
vantagens praticamente desaparecem.
(C) Ainda assim, a elevação nos preços dos alimen-

tos tem como fator principal a melhoria do nível
de renda e de consumo de centenas de milhões
de pessoas na fndia e na China, que antes estavar;n afastadas do mercado.
(D) O e1:anol de milho é um programa caro, que prospera nlediante subsídios do governo e distorce
preços. Ele, de fato, concorreu Para substituir
outras culturas na busca por áreas de produção e
deslanchou uma inflação nos preços dos alimentos.
(E) O único·argum·ento a favor do etano[ de milho
não é econômico, e, sim, político. O governo
Bush incentivou-os por não querer mais depender do petróleo do explosivo Oriente Médio,
e nem terem o fornecimento de combustíveis
alternativos nas mãos de países que não sejam
inteiramente confiáveis para os EUA.

Alternativa "e": correta.
O Nota da autora: Questão de coesão e concordância.
Alternativa "e" - O governo Bush incentivou-o
por não querer mais depender do petrDfeo do explosivo
Oriente Médio, e nem ter o fornecimento de combustíveis alternativos.

740. (ESAF ~ Analista Tributário da Receita Federal do Brasil/2009) Nas opções, são apresentadas
propostas de continuidade do parágrafo abaixo.
Assinale aquela em que foram atendidos plenamente os princípios de coesão e coerência textuais.
Duas ameaças simétricas rondam a determinação
dos termos de troca entre presente e futuro. A miopia
temporal envolve a atribuição de um valor demasiado
ao que estó próximo de nós no tempo, em detrimento
do que se encontra mais afastado. A hipermetropia é a
atribuição de um valor excessivo ao amanhã, em prejuízo das demandas e interesses correntes. (Eduardo
Giannetti. O valor do amanhã: ensaio sobre a natureza
dos juros. São Paulo: Companhia das Letras, 2005)

(A) Contudo, a miopia temporal nos leva a subestimar o futuro, e a hipermetropia a supervalorizar
o futuro, o que desfaz, em parte, a referida simetria.
(B) Por serem ameaças cujo resultado é idêntico,
tanto a miopia temporal quanto a hipermetropia tornam irrelevante o fenômeno dos juros nas
situações de troca entre presente e futuro.
(C)

Apesar dessa simetria, não existe uma posição
credora ~ pagar agora, viver depois - , mesmo
porque sempre abrimos mão de algo no presente sem a expectativa de recebermos algo no
futuro.

(D) Diante dessas ameaças, cabe perguntar se existe
um ponto certo~ um equilfbrio estável e exato
-entre os extremos da fuga do futuro (miopia) e
da fuga para o futuro (hipermetropia).
(E) Essa simetria conduz, portanto, à conclusão de
que vale mais a pena subordinar o presente ao
futuro, e não, o contrário, o que nos fará atribuir
valor excessivo ao futuro, sem risco de incorrermos em hipermetropia temporal.

Alternativa "d": correta.
O Nota da autora: palavras-chave do parágrafo:
duas ameaças simétricas, miopia e hipermetropia.
Na alternativa d: dessas ameaças, miopia e
hipermetropia.
Segundo passo: eliminar as alternativas descabidas para dar continuidade à ideia citada:
Alternativa "a"
Errada.

~

Contudo indica adversidade.

Alternativa "b"- O resultado não é idêntico.
Alternativa "c" - Apesar de indica concessão.
Errada
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Alternativa "e"- Não há coerência com o parágrafo.

lias em busca da liquidez e do reequilíbrio patrimonial é uma decisão "racional" do ponto de
vista microeconômico, mas danosa para o conjunto da economia, pois leva necessariamente
à deterioração dos balanços. É o paradoxo da
"desalavancagem".

741. (ESAF - Analista Tributário da Receita
Federal do Brasil/2009) Assinale a opção que
constitui continuação coesa, coerente e gramaticalmente correta para o texto de Luiz Gonzaga
Beluzzo, adaptado do Valor Econômico de 14 de
outubro de 2009.
A marca registrada das crises capitaneadas pela
finança é o colapso dos critérios de avaliação da riqueza
que vinham prevalecendo. As expectativas dos possuidores de riqueza capitu(am diante da incerteza e não é
mais possível precificar os ativos. Os métodos habituais
que permitem avaliar a relação risco/rendimento dos
ativos sucumbem diante do medo do futuro. A obscuridade total paralisa as decisões e nega os novos fluxos
de gasto.

(A) Essa decisão pela corrida privada para as formas
imaginárias, mas socialmente incontornáveis do
valor e da riqueza vai afetar negativamente a
valorização e a reprodução da verdadeira riqueza
social, ou seja, a demanda de ativos reprodutivos
e de trabalhadores.
{8) Em contraposição a esse fenômeno, depois do
colapso financeiro deflagrado pela quebra do
lehman Brothers, os preços dos ativos privados
foram atropelados pelos mercados em pânico,
na busca impossível da desalavancagem coletiva. Vendedores em fúria e compradores em
fuga fizeram evaporar a liquidez dos mercados
e prometiam uma deflação de ativos digna da
Grande Depressão dos anos trinta.
(C) Contanto que a reação das autoridades dos países desenvolvidos foi menos eficaz para restabelecer a oferta de crédito no volume desejado
e impotente para reanimar o dispêndio das
famílias e dos negócios. Empresas e consumidores trataram de cortar os gastos (e, portanto
a demanda de crédito) para ajustar o endivida~
menta contraído no passado à renda que imaginam obter num ambiente de desaceleração da
economia e de queda do emprego.
(O) Essas intervenções dos bancos centrais e dos
Tesouros, sobretudo nos Estados Unidos, conseguiram, aos trancas, barrancos e trombadas
legais, estancar a rápida deterioração das expectativas. Contrariando os augúrios mais pessimistas, a ação das autoridades foi capaz de afetar
positivamente as taxas do interbancário e restabelecer as condições mínimas de funcionamentos dos mercados monetários.
(E) Em tais circunstâncias, a tentativa de redução do
endividamento e dos gastos de empresas e famf-

Alternativa "e": correta.
O Nota da autora: Questão de coesão, !:oerência, pronome e conjunção.

Grife as palavras-chave e confira a sequência
coerente.
Erros:
.41ternativa "a"- essa decisão.
Alternativa "b" - fenómeno: nenhum fenômeno foi citado.
Alternativa "c" - Contanto indica con?içào e
não cabe no contexto.
Alternativa "d"- Essas intervenções.
742. (ESAF- Analista Tributário da Receita Federal do Brasil/2009) Os trechos abaixo constituem
um texto adaptado de Muniz Sodré (As estratégias
sensíveis; afeto, mídia e política), mas estão desordenados. Ordene-os, indique a ordem dentro dos
parênteses e assinale a opção que corresponde à
ordem correta.
( ) Ao redor do que se tem chamado de "imprensa
de opinião" ou de "publicismo", organizaram~se
os espaços públicos das democracias inaugurais na modernidade ocidental.
( ) O espaço público realiza, modernamente, a
mediação dos interesses particulares da sociedade civil, visando principalmente a preservar
as garantias dos direitos individuais frente ao
poder do Estado. É aí fundamental o papel da
imprensa.
( )

É preciso deixar claro, contudo, que, a despeito de sua grande importância, a imprensa
não define o espaço público. Ele não é um puro
espaço de comunicação e, sim, uma potência
de conversão do individual em comum, o que
não deixa de comportar zonas de sombras ou
de opacidades não necessariamente comunicativas.

{ ) Assim, a ampliação técnica da tradicional esfera
pública pelo advento da mídia ou de todas as
tecnologias da informação não implica necessariamente o alargamento da ação política.

Coesão e Coerência - Reescritura de frases
{ ) Por outro lado, vem definhando a representação popular, que era o motor político do espaço
público e base da sociedade democrática, fenômeno que remonta ao século XIX, quando a
experiência da soberania popular se converteu
em puro diálogo, senão em mera encenação
espetacular.
(A) 2,4,1,3,5
(B) 2, 1,5,4,3
(C) 1,2,4,5,3
(D) 2,1,3,5,4
(E) 3,5,1,2,4

Alternativa "d": correta - Eliminando: não
se pode iniciar texto co'm contudo {item 3), assim
(item 4) e com por outro lado (item 5). Alternativa e
descartada.
Verificando as alternativas, nota-se que iniciará
o texto o item 1 ou o 2: o segundo item fala qual
é o fundamental papel da imprensa e o primeiro
item cita onde se organizam os espaços públicos da
democracia (ao redor da "imprensa de opinião" ou
de "publicismo"). Descartamos a e c, pois a sequência deve ser 2, 1.
Próxima etapa é encontrar a sequência relacionada às informações da imprensa: item 3 (a importância da imprensa). Eliminada alt~rnativa b.

Assim, a alternativa d indica a sequência correta: 2, 1, 3, 5, 4.
743. (ESAF - Analista Tributário da Receita
Federal do Brasil/2009) Os trechos a seguir constituem um texto adaptado de O Globo, Editorial,
14/10/2009, mas estão desordenados. Ordene-os
nos parênteses e indique a sequência correta.
{ } Esse quadro se alterou significativamente: em
volume, a produção nacional de petróleo vem
se mantendo próxima aos patamares de consumo doméstico. A redução dessa dependência no campo da energia foi acompanhada por
um salto expressivo nas exportações brasileiras (que cresceram uma vez e meia na última
décad'a), com razoável equilíbrio entre produtos básicos e manufaturados na pauta de vendas.
( ) Apesar de a economia brasileira ter ainda um
grau de abertura relativamente pequeno para
o exterior- se comparado à méd1a internacional -, o câmbio sempre foi apontado com um
dos fatores mais vulneráveis do país. No pas~

sado, o Brasil era muito dependente de petró~
leo importado e de insumos essenciais para a
indústria.
( ) Além desse equilíbrio, os programas de ajuste
macroeconôinico têm garantido uma esta·
bilidade monetária que ampliou o horizonte
de investimentos e as possibilidades de um
desenvolvimento sustentável de longo prazo.
{ ) Tal promoção foi reforçada pela capacidade de
reação da economia brasileira à recente crise
financeira, a mais grave que o mundo atravessou desde o fim da Segunda Guerra Mundial.
( ) Assim, as principais agências classificadoras de
risco promoveram a economia brasileira para
a categoria daquelas que não oferecem risco
cambial aos inve~tidores estrangeiros.
(A) 2,1,3,5,4
(B) 5,3,4,1,2
(C) 4,5,2,3,1

(0) 3,2,1,4,5
(E) 4, 1, 2, 3, 5

Alternativa "e": correta- Eliminar os itens descabidos para iniciar um texto:
O primeiro item inicia-se com o pronome
demonstrativo esse: não há coesão e nenhuma alternativa é eliminada.
O segundo item pode iniciar o texto. Ficam
alternativas a e e.
Para chegar à resposta através das duas alternativas que restaram, basta grifar as ideias principais do segundo e conferir se o item 1 ou 3 pode
dar continuidade. O item 1 inicia com esse quadro.
Qual quadro? "Apesar de a economia brasileira
ter ainda um grau de abertura relativamente
pequeno para o exterior(... ) o câmbio sempre foi
apontado com um dos fatores mais vulneráveis do
país. No passado, o Brasil era muito dependente
de petróleo importado e de insumos essenciais
para a indústria."
Isso significa que o item 1 dá continuidade coesa
ao item 2. Sequência: 2, 1. Eis a resposta.
Item 3:A/ém desse equilíbrio. Eliminada alterna·
tivad.
Item 4: Tal promoção. Eliminada alternativa c.
Item S:Assim indica conclusão. Elimina-se a b.

•

1190

Revisaço"' -Líng_ua Portuguesa • Duda Nogue_~ra

744. (ESAF - Analista Tributário da Receita Fede~
ral do Brasil/2009) Em relação ao texto, assinale a
opção correta.

Alternativa "c"- Não há unanimidade. Citação
(.1!..15 a 18): "o fndíce de Desenvolvimento Humano,
ao longo dos anos, vem recebendo uma série de críticas da comunidade científica internacionaL"

Sintoma do arrefecimento da ideologia nos mais
variados âmbitos da vida social, há uma distinção, presente no meio acadêmico, segundo a
qual, enquanto nas décadas passadas as grandes
celeumas intelectuais tinham como pano de
fundo embates ideológicos, hoje as disputas
girariam basicamente em torno de divergências
metodológicas. A discussão em torno do fndice
de Desenvolvimento Humano (IDH) -cujo ranking
divulgado este ano mostra um ligeiro avanço da
pontuação do Brasil, embora o país continue na 75•
colocação- não poderia fugir à regra.
Criado pelos economistas Mahbub ui Haq e
Amartya Sen e calculado pelo Programa das
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud),

mente humano, o !OH combina indicadores socioeconômicos, relacionados à renda (medida pelo
Produto Interno Bruto per capital, à saúde (entendida como a capacidade de se levar uma vida longa
e saudável, expressa pela expectativa de vida ao
nascer) e à educação (medida pela alfabetização
da população acima de 15 anos associada às taxas
de matricula do ensino fundamental ao superior).
(Jornal do erasil, Editorial, 7/10/2009)

expressão "arrefedmentoN (.1!..1) está sendo
empregada com o sentido de aquecimento1
fortalecimento.

Alternativa "d" - Afirma-se no texto que "há
distinção, presente no meio acadêmico" (e.2 e 3).
Alternativa "e" - A palavra ce/eumas está
empregada no sentido de debate intenso, acjrrado.
745. {ESAF - MTE - Auditor-Fiscal do Trabalho/
2006) Assinale a opção que representa continuidade
coesa e coerente para o texto abaixo.
Em 1850, o Brasil tinha dois milhões de escravos.
Na Europa, a revolução industrial passou a exigir cada
vez mais mão de obrQ, que se tornou escassa. Por outro
lado, a mão de obra livre do pais não servia aos propósitos da plantação cafeeira. A solução preconizada
então foi a imigração europeia. Começam a criar, na
época imperial, colônias dé imigrantes, trazidos com a
convicção de uma natural superioridade da raça com
uma ética própria para o trabalho. Em 1824, foi criada
a primeira colônia alemã em São Leopoldo, no Rio
Grande do Sul. (Sidnei Machado: http://calvados.c3sl.
ufpr.br/ojs2/index.php!direito/artic/e/ viewPDF/nterstitial/1766/1463)
(A)

Por meio de contratos de parceria, os imigrantes
europeus vendiam seu trabalho futuro.

{8)

Contanto que, em 1852, Vergueiro, comece a
contratar diretamente imigrantes na Europa,
financiado pelo governo.

(A) A

(B) O cálculo do IDH leva em consideração índices

relativos à renda, à saúde e à educação no país.
(C) Pelos sentidos do texto, percebe-se que há una-

nimidade na comunidade científica internacional quanto à correção da metodologia adotada
para determinar o fndice de Desenvolvimento
Humano.
(D) No meio acadêmico, os atuais embates ideológicos passam ao largo das divergências metodológicas.
(E) A palavra "celeumas" (e.5} está sendo empregada com o sentido de consenso.

Alternativa '1b": correta.
O Nota da autora: Questão de coesão, semântica e interpretação.
Informações contidas no final do texto (e.19 a 28).
Alternativa "a"- Arrefecimento está no sentido
de perda de entusiasmo, de ânimo, de ímpeto.

(C) Ficava devendo as passagens, transporte, comissões de contrato, além de outras despesas.
{0)

Porquanto, nesse contexto, os escravos libertos passaram a não ter trabalho, ficando sem
condições de inserção .social e de sobrevivência.

(E) No entanto, o trabalho foi fornecido ao trabalhador europeu, pois era mais vantajoso ao proprietário, dadas as condições contratuais onerosas
impostas aos imigrantes.

Alternativa "a": correta- Seguir a mesma dica
da questão 5.
Palavras-chave: escravos, mão de obra escassa,
imigração europeia, colônias de imigrantes,
em 1824, foi criada a primeira colônia alemã em
São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.
O último período sempre é muito importante!
Sequência correta: Por meio de contratos de parceria, os imigrantes europeus vendiam seu trabalho
futuro.

Coesão e Coerência - Reescritura de frases

1191

Alternativa "b" - Incoerências: contanto que
comece a contratar e financiado pelo governo.
Alternativa uc" - Quem ficava devendo? Sem
nexo a informação.
Alternativa "d"- Porquanto é uma conjunção,
no caso, conclusiva e as ideias mencionadas não pO)suem sequência lógica.
·

Alternativa "b": correta.
f)

Não se pode afirmar que as demais inovações
não resistam. Afirma-se que uma inovação teve
uma enorme influênciAiternativa "a"- Eliminadas alternativas~ e f·

Alternativa "e"- O erro é o uso da conjunção no
entanto que indica concessão.

v) Correto: Foi a criação do conceito de capital social
pelo frei Luca Paccio/i, o inventor da contabilidadAiternativa "e"- Eliminada~·

--------·-------

f)

O artigo indefinido não determina ou identifica,
mas sim generaliza: qualquer comerciante e
qualquer produtor. Eliminada.alt~rnativa Q.

f)

A vírgula não é facultativa por fazer parte da
intercalação do aposto explicativo.

746. (ESAF- MTE- Auditor-Fiscal do Trabalho/
2006) Julgue como verdadeiros (V} ou falsos (F) os
itens a respeito do texto abaixo.

Uma única inovação ocorrida no século XV teve
enorme influência para o progresso, a inclusão
social e a redução da pobreza. Foi a invenção do
conceito de capital social pelo frei Luca Paccio/i, o
criador da contabilidade. Antes de Luca Paccio/i, um
~iante ou produtor que não pagasse suas dívidas poderia ter todos os bens pessoais, como casa,
móveis e poupança, arrestados porumjuizou credor.
Muitos cientistas políticos e sociólogos usam o termo
capital social de forma equivocada, numa tentativa
deliberada de conftmdir o leitor. (Adaptado deStephen Kanítz, O capitalsocial. Veja, 12 de abril, 2006)

( ) Oepreende-se da expressão "Uma única inovação" (início do texto) que as demais inovações
ocorridas no século XV não resistem até hoje.
( ) Preservam-se a coerência textual e a correção
gramatical ao trocar "invenção" por criação e
"cria"dor" (segundo período) por inventor, respectivap1ente.
( ) Apesar de se classificar como artigo indefinido,
o artigo "um" tem a função de determinar ou
identificar, no texto, "comercianteff e "produtor"
(terceiro período).
( ) Por integrar uma enumeração, a vírgula depois
de "poupançaff(terceiro período) é facultativa e
pode ser suprimida sem q~e se prejudique a correção gramatical do texto.

v) Conjunções coordenadas adversativas: mas,
porém, contudo, todavia, entretanto, no
entanto, não obstante.
.747. {ESAF - MTE - Auditor-Fiscal do Trabalho/
2006) Avalie as afirmações abaixo, a respeito do
emprego das estruturas linguísticas no texto, para
assinalar a opção correta.
Quando se ouve a palavra "preço", as primeiras ima~ de cartazes de
liquidação, máquinas registradoras, cheques e cartões
de crédito. Mesmo nas sociedades orientais, menos capitalistas que a .nossa, a ideia de preço é sempre ligada Q:
noção de objeto de valor. Porém, diferentemente do que
a mídia informa, nem tudo pode ser comprado e parcelado em três vezes no cartão. As coisas realmente impor~
tantes da vida têm seu preço, isso é certo, mas a forma
de pagamento é bem diversa das praticadas nos shoppingcenters. Na infinita negociaçãoqueé viver, se sairá
melhor aquele que possuir uma sólida conta corrente de
reservas emocionais e de bom senso do que aquele que
confia apenas em sua coleção de cartões de plástico.
Lucrará mais aquele que souber responder com sabedoria a pergunta: vale a pena pagar o preço? (Adaptado da
Revista Planeta, maio de 2006)

!li!21. que invadem nossa mente são

l.

Para a coerência textual, o vocábulo "as" {primeiro período) tanto pode ser interpretado
como um pronome, substituindo o substantivo
"imagens" {primeiro período), quanto como um
artigo definido que deixa implícita a concordância com ~imagens".

11.

O acento indicativo de crase em "à noção~
decorre da presença da preposição a, exigida por
"ligadaff {segundo período) e do artigo determinante de "noção".

( ) Por constituir um valor oposto às informações
do primeiro parágrafo, o período final do texto
admite ser iniciado pelo conectivo No entanto,
seguido de vírgula, fazendo-se os ajustes nas iniciais maiúsculas.
A sequênda correta é
(A)

VVFVF

(B) FVFFV
(C) VFFFV
(DI FVVFF
(E) FFVVF

111. Por" ser expressa a comparação em estrutura oracional, o termo "do que" (terceiro período) pode
ser escrito apenas como "que~, sem prejuízo da
correção gramatical do texto.
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IV. A retirada do pronome em "isso é certo" (quarto
período) resulta em erro gramatical, porque a
oração fica sem sujeito; o que prejudica a coesão
textual.

V.

Devido ao emprego da vírgula, mantém-se a
coerência textual e a correção gramatical ao
empregar o pronome átono depois do verbo em
"se sairá"(quarto período): sairá·se.

VI. As regras gramaticais possibilitam também o
emprego do acento indicador de crase em "a
pergunta"{final do texto): à pergunta.

Estão corretos apena~ os itens
(A) l,fleVI

{B) l,ll,llleV

{C) I,IVeVI

{D) II,III,VeVI
{E) lii,IVeV

Alternativa "a": correta.

O Nota da autora: Questão de coesão, pronome, crase e análise sintática.
Assertativa I - Certo. Melhor dividir as informações: Quando se ouve a palavra "preço", as primeiras imagens que invadem nossa mente são as de
cartazes de liquidação: 1. Pronome demonstrativo""
aquelas; 2. Artigo"" são as {imagens) de ccirtazes de
liquidação

Assertativa 11 - Certo. Ligada à nação: se é
ligada, é ligada a algo+ artigo definido feminino a
que pode acompanhar o substantivo nação. Certifique-se do emprego da crase substituindo a palavra
feminina (substantivo) por uma masculina (substantivo)= ligada ao~- Resultou em ao, significa
que há crase.
Assertativa 111 - Errado. Se houvesse comparação, o item estaria correto, mas não há: diferentemente do que a mídia informa. o + que = pronome demonstrativo (aquilo) + pronome relativo (o qual). Trata-se de uma oração subordinada
adjetiva restritiva e a preposição de é exigida Pelo
advérbio diferentemente, logo não pode ser retirada.
Assertativa IV- Errado, A expressão isso é certo
é uma intercalação e ao retirar o pronome não causa
erro gramatical nem prejudica a coesão textual.

Revisaço"'- Língua Portuguesa • Duda Nogueira

748. (ESAF - MTE - Auditor-Fiscal do Trabalho/
2006) Os trechos a seguir constituem um texto, mas
estão desordenados. Ordene-os nos parênteses e
assinale a resposta correta.

( ) Essa meta, alcançada 53 anos depois, começou
a ganhar contornos de realidade nos anos 80,
quando a empresa atingiu a produ 1:ãode 500 mil
barris/dia.
I
( ) Criada pelo decreto assinado pelo presidente
Getúlio Vargas, em 3 de outubro de 1953, a
Petrobras já nasceu com a missão de alcançar
a autossuficiência na produção brasileira de
petróleo.
( ) Entretanto, foi no início dà década de 70 que
começou a ser delineada a estratégia que resultaria nas primeiras conquistas da empresa. Na
época, o país crescia a taxas de 10% ao ano, o
que contribuiu para que, naquela década, o consumo de derivados duplicasse.
( ) Porém, foi depois do alinhamento de preços dos
combustíveis às cotações internacionais que a
empresa conseguiu maior acesso ao mercado de
capitais internacional. Com isso, obteve os recursos para financiar os investimentos necessários
que resultaram na autossuficiência.
( ) Assim, ao longo das últimas cinco décadas,
diante do nacionalismo que _..cerca o petróleo no
Brasil, os interesses da Petrobras confundiram-se
com os do país.
(Jornal do Brasi/,23/04/2006)

(A) 3", 1°, 4°, 2°, 5".
(B) 1°, 20, 3o, 4°, 5".

(C) 2", l 0 ,3°,5o,4".
(D) 4o, so, lo, 3o, 2o.
(E) 5", 30, 20, lo, 4".

Alternativa "c": correta- Questão de nível fácil.
Trabalhar por eliminação, analisando o início de cada
item:
1)

Não se pode iniciar período com o pronome
demonstrativo anafórico (essa), pois retoma
ideia. Qual ideia? Eliminada alternativa g.

2)

Por se tratar de uma afirmação - perceba que,
para tentar confundir, o autor não inicia com o
sujeito -, pode-se deduzir que seja o início do
texto. Deixemos as alternativas a e c em destaque.

3)

Não se inicia texto com a conjunção entretanto
(conjunção adversativa). Eliminada alternativa ,2..

Assertativa V - Errado. Não se usa pronome
oblíquo após a vírgula e pelo fato de o verbo estar no
futuro, deveria ocorrer mesódise: sair-se-á.
VI. Certo. O verbo responder passaria de transitivo
direto para transitivo indireto (responder a algo).

Coesão e Coerência- Reescritura de frases
4) Não se inicia texto com a conjunção porém (conjunção adversativa). Eliminada alternativa~-

planeta e o desafio do futuro. Jornal do Brasil, 20 de
março de 2005, com adaptações)

Não se inicia texto com a conjunção assim (conjunção conclusiva). Nenhuma alternativa eliminada.

749. {ESAF - Técnico da Receita Federal - Área

5)

Voltemos às prováveis alternativas:

Tributária e Aduaneira/2005} Assinale a opção que
expressa de forma gramaticalmente correta uma
relação lógica coerente com o texto.

As palavras (e/ou ideias)-chave do itém 2 são:
Petrobras, missão de alcançar a autossuficiência na
produção brasileira de petróleo. Não admite como
sequência as afirmações contidas no quarto item.
Eliminada a alternativa a.

{A) Se for mantida a eficiência na produção de aH-

Perceba como fica fácíl juntando as informações
mais importantes:

tiplicação dOs habitantes da Terra, porque Malthus não previu o espetacular desenvolvimento
da ciência nem o aumento da eficiência na produção de alimentos e outros bens.

Criada pelo decreto assinado pelo presidente
Getúlio Vargas, em 3 de outubro de 1953, ~
Petrobras já nasceu com a missão de alcançar
a autossuficiência na produção brasileira de
petróleo.
Essa meta, alcançada 53 anos depois, começou
a ganhar contornos de realidade nos anos 80,
quando a empresa atingiu a produção de 500 mil
barris/dia.
Entretanto, foi no início da década de 70 que
começou a ser delineada a estratégia que resultaria nas primeiras conquistas da empresa. Na
época, o país crescia a taxas de 10% ao ano, o
que contribuiu para que, naquela década, o consumo de derivados duplicasse.
Assim, ao longo das últimas· cinco décadas,
diante do nacionalismo que cerca o petróleo no
Brasil, os interesses da Petrobras cor'lfundiram-se
com os do país.
Porém, foi depois do alinhamento de preços dos
combustlveiS àS cotações internacionais que a
empresa conseguiu maior acesso ao mercado de
capitais internacional. Com isso, obteve os recursos para financiar os investimentos necessários
que resultaram na autossuficiência.

Leia o texto a seguir para responder
à próxima questão.
Na opinião de Malthus, os habitantes da Terra
multiplicar-se-iam numa taxa muito superior à disponibilidade de recursos. Seda uma catástrofe Sua
previsão falhou por não prever o espetacular desenvolvimento da ciência e o aumento da eficiência na
produção de alimentos e outros bens. Mas será que
essa eficiência será mantida nos próximos 50 anos7
É bem provável que sim, a despeito de certos recursos
que estão se esgotando, como é o caso da terra agricu/turável e da água. (Antdnio Ermírio de Moraes, O.

me~tos e outros bens, a taxa de multiplicação
dos habitantes da Terra será superior à disponibilidade de recursos.

{B) Não chegou a haver catástrofe que cause a mul-

(C) Se não tivesse havido um desenvolvimento
espetacular da Ciência e o aumento da eficiência na produção de alimentos e outros bens, a
multiplicação dos habitantes da Terra poderia se
tornar uma catástrofe.
{D) Por causa do espetacular desenvolvimento da

ciência na produção de alimentos houve uma
eficiência na produção de alimentos e outros
bens; o que levou o fracasso a opinião de Malthus.
·
(E) Embora estarem se esgotando certos recursos,
a eficiência na produção de alimentos e outros
bens serão mantidos e, felizmente, a catástrofe
prevista por Malthus não ocorrerá.

Alternativa "c": correta.
O Nota da autora: Questão de coerência, verbo,
pontuação e regência.

Na alternativa c, além de não haver erro gramatical, possui a ideia central do texto.
Alternativa "a''- Não há relação coerente com
as ideias do texto.
Alternativa "b" - ... catástrofe que causasse.
Poderia, também, inserir uma vírgula após desenvolvimento da ciência.

Alternativa "d''- É necessário inserir vfrgula após
na produção de alimentos (indica inversão da oração
subordinada adverbial causal). Após a expressão outros
bens, retirar o ponto-e~vírgula e inserir vírgula. Outro
erro {regência): o que levou ao fracasso a opinião de Malthus.

Alternativa "e"- Embora estejam se esgotando
certos recursos. Basta verificar o uso do verbo posterior: serão {futuro do presente do indicativo).

Revisaço"- Língua
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Atenção! leia o texto para
responder à próxima questão.
ISTOÉ - Quem são os heróis de verdade? Roberto
Shinyashikl- Nossa sociedade ensina que, para ser
uma pessoa de sucesso, você precisa ser diretor de
uma multi nacional, ter C"ã'iTo" importado, viajar de
primeira classe. O mundo define que poucas pessoas deram certo. lsm é uma loucura. Para cada
diretor de empresa, há milhares de funcionários que
não chegam a ser gerentes. Eessas pessoas são tratadas como uma multid~o de fracassados. Quando
olha para a própria vida, a maioria se convence de
10 que não valeu a pena porque não conseguiu ter o
carro nem a casa maravilhosa. Heróis de verdade
são aqueles que trabalham para realizar seus projetos de vida, e não para· impressionar os outros.
{ISTO É. Entrevista. 19/10/2005, com adaptações)

Portuguesa~

Duda Nogueira

Alternativa "b" - Quando olha para a própria
vida, a maioria se convence de que não valeu a pena
porque não conseguiu ter o carro nem a casa maravilhosa. Isso é uma loucura. Heróis de verdade são
aqueles que trabalham para realizar seus projetos de
vida, e não para impressionar os outros.
Alternativa "c"- Nossa sociedade ensina que,
para ser uma pessoa de sucesso, você precisa ser
diretor de uma multinacional, ter carro importado,
viajar de primeira classe.
O mundo define que poucas pessoas deram
certo.
Quando olha para a própria vida, a maioria se
convence de que não valeu a pena porque não conseguiu ter o carro nem a casa maravilhosa.

15

Alternativa "d"- Basta reler o texto.

750. (ESAF - Técnico da Receita Federal - Area
Tributária e Aduaneira/2005) Assinale a opção
incorreta a respeito do desenvolvimento da argumentação do texto.
(A) Para organizar os argumentos, o entrevistado
refere-se, genericamente, às mesmas pessoas por
meio do pronome "você" (€..3), ou das expressões
"poucas pessoas" (€..5 e 6) e "essas pessoas" {fl-.8).
(B) Preserva-se a coe~ênda da argumentação· da
resposta ao se deslocar a oração "Isso é uma loucura" (t. 6) para antes do último período sintático
do texto.

Alternativa "e"- Nossa sociedade ensina que,
para ser uma pessoa de sucesso, você precisa ser
diretor de uma multinacional, ter carro importado,
viajar de primeira classe.
O mundo define que poucas pessoas deram
certo.
Heróis de verdade são aqueles que trabalham
para realizar seus projetos de vida, e não para impressionar os outros.
751. (ESAF- Técnico da Receita Federal - Area
Tributária e Aduaneira/2005) Assinale a opção
correta em relação ao texto abaixo.

(C) A organização semântica do texto permite
entender que as pessoas que compõem "a maioria" {t.lO) compartilham do mesmo tipo de visão
expressa em "Nossa sociedade ensina" (fl-.2) e uo
mundo define" (fl-.5).
(0) Através de exemplos e argumentos, o entrevistado prepara o leitor para aceitar a resposta que
resume no último período sintático do texto.
(E) Pelo desenvolvimento da argumentação, depreende-se que "os outros" {fl.JS) constituem parte
dos conjuntos nomeados como "Nossa sociedade" (.{!..2) e "O mundo" (t'-.5).

,,

5

10

m~is

15

Alternativa "a": correta - As referências não
são às mesmas pessoas:
Você: pessa'a de sucesso (ser diretor de uma
multi nacional, ter carro importado, viajar de primeira dasset·

20

amplo. O compromisso socialmente responsá

vel da empresa em todas as suas ações, em todas as
suas políticas, em todas as suas práticas, em todas
as suas relaçóes significa responsabilidade soc!al
da empresa em relação ~ comunidade, ~ seus
empregados, ~ componentes da cadeia produtiva com os quais tenha relações diretas e indiret~s,
ao mé!o ambiente, ao Estado, aos consumidores,
-ãõ mercado e aos ãdonistas. EsSe compromisso,
Cãpaz de promover um modelo de desenvolvidimensões
menta sustentável, compreende
econõm!ca, social e ambiental, dimensões que
passam a ser multo importantes na composição de
toda a estrutura empresarial e de Estado. (Carlos
Eugênio Friedrich B~rreto - www2.uerj.br/-labore/
cquestoesc/sociedade_2-main.htm)

"

Poucas pessoas: conseguiram obter o sucesso
mencionado acima.
Essas pessoas: fracassados (milhares de funcionários que não chegam a ser gerentes).

~ comum entender-se responsabilldade social
empresarial como apoio ou investimento que a
empresa faz na comunidade. ~até muito frequente
ouvirmos
o mo organização: NSomos o mo
empresa socialmente responsável porque apeiamos determinado projetO ou fazerrios doaçóes
para tal comunidade". isso é ~ltamente louvável e
importante. ~ o conceito de responsabilidade
social das empresas, enquanto relacionamento das
organizações com a comúnidade e com a saciedade, é muito

25
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Coesão e Coerência- Reescritura de frases
(A) A substituição de ~entender-se responsabilidade
social empresarial" (€..1 e 2) por a responsabilidade social empresarial ser entendida prejudica a correção gramatical do período.
(B) Oepreende-$e do texto que o conceito de res-

ponsabilidade social das empresas defendido
pelo autor coincide com o entendimento frequentemente adotado pelas organizações.
(C) Haverá prejuízo para a correção gramatical e alteração no sentido do período, caso a conjunção
JMas" (e.8) seja substituída por qualquer uma das
seguintes: Contudo, No entanto, Todavia.
(O) A repetição da expressão

~em

todas" (e.l2 e 13)
provoca o efeito de sentido de ênfase.

(E) O emprego da preposição "a" em todas as
ocorrências das linhas 15 a 19 justifica-se pela
regência da expressão "responsabilidade
social" {e.14).

Alternativa "d": correta.
O Nota da autora: Questão de coesão, vozes
verbais e período composto.

Alternativa d é considerada corre1:a, pois a repetição de vocábulos indica ênfase.

bifidade de um evangelista incomparável. (Euclides da
Cunha, Os sertões)

{A) Arrastava o povo sertanejo não porque lhe
dominava; mas porque o dominavam as aberrações daquele.
{B)l

Arrastava o povo sertanejo não porque o domimas porque o dominavam as suas aberrações.

1 nasse,

(C) Arrastava o povo sertanejo não porque lhe domi-

nava, mas porque lhe dominavam as aberrações
deste.
(D)

Arrastava o povo sertanejo não porque o dominasse, mas porque o dominavam as aberrações
daquele.

(E) Arrastava o povo sertanejo não porque o dominasse, mas porque lhe dominavam as aberrações
dele.

Alternativa "d": correta- Trabalhe por eliminação.
O verbo dominar é transitivo direto e admite o
pronome oblíquo o. Eliminam~se as alternativas
a, c e e.
Quanto à pontuação, a vírgula é obrigatória
antes da conjunção adversativa mas.

Alternativa ''a"- Não prejudica a correção gramatical, porque a oração é transposta da voz passiva
sintética (V.T.O. + SE) para a voz passiva analítica
(verbo SER+ PARTICÍPIO).

Na alternativa b, o pronome possessivo suas gera
ambiguidade, pois não se sabe a quem se refere.
Assim, a correta é a alternativa d.

Alternativa "b"- O conceito não coincide com
o entendimento adotado pelas organizações.

753. {ESAF - Técnico da Receita Federal - Area

Alternativa "c"- Não há prejuízo, já que todas
as conjunções indicam adversidade, oposição.

Tributária e Aduaneira/2005) Assinale a opção que
corresponde a erro gramaticaL

Alternativa "e" - Há paralelismo entre os termos, mas estão ligados ao substantivo relação e não
à expressão responsabilida.de social:

McLuhan foi certeiro ao antever a vida globalizada
de hoje, na qual a palavra, senão (1) perdeu de todo a
potência, tornou-se uma espécie de valise, estrutura vazia
que carrega todos os sentidos e que, por isso (2), forma
uma grande poeira de significados, evocando assim as
configurações cósmicas. McLuhan estava cheio de razão
quando dizia que a tecnologia, em vez de (3) ser algo que
paira acima de nós e que está sempre à (4) nossa disposição, tomou-se, ao contrário, uma extensão do corpo, seu
prolongamento- epor isso o afeta, moldando também as
mentes que o gerem. Com a revolução da tecnologia eletrônica, não são só (5) os meios que se transformaram, mas
o próprio homem entrou em metamorfose. Éo mundo em
mutação constante previsto pelos escritores de ficção científica e pelos revolucionários radicais. (Adaptado de José
Casteffohttr}:!/nominimo.ibest.com.br!notitia)

(.••)significa responsabilidade social em relação à
comunidade, aos seus empregados, aos componentes
da cadeia produtiva(... ), ao meio ambiente, ao Estado,
aos consumidores, ao mercado e aos acionistas.

752. (E5AF- Técnico da Receita Federal - Ãrea Tributária e Aduaneira/2005) Indique o segmento que,
inserido nas linhas em branco, preserva a correção gramatical e as qualidades linguísticas do trecho abaixo.
Espécie de grande homem pelo avesso, Antonio
Conselheiro reunia no misticismo doentio todos os erros
e superstições que formam o coeficiente de redução da
nossa naCionalidade.
Favorecia-o o meio e ele
realizava, às vezes, o absurdo de ser útil. Obedecia à
finalidade irresistível de velhos impulsos ancestrais; e
jugulado por ela espelhava em todos os atos a placa-

(A)

(BI 2
(C) 3

Revisaço<l>- Língua Portuguesa- Duda Nogueira
(O) 4
(E) 5

.,
,,

b)

Alternativa "a": correta.
O Nota da autora: Usa-se se não quando indi-

Co n g r a tu I o -Ih e s
meus

antes de

"Parabéns" (t.l)

Entretanto, é uma

antes de

"Pena"(t.2)

•

antes de

'encontram" (e.?)

d)

Pois

antes de

"As empresas" (t.?)

e)

Destaque-se que

antes de

"O problema' (t 9)

car condição, por ser conjunção condicional+ advér-

bio de negação e equivale a caso. Senão é usado

-i-

quando pode ser substituído por do contrário, de

outro modo, caso contrário, porém, a não ser, mas sim,
mas também.
Assim, a alternativa a está incorreta.
Alternativa "b"- A expressão por isso sempre
será escrita separada.
Alternativa "c" - Em vez de: em lugar de, no
lugar de; ao invés de: ao contrário de, em oposição a.
Para facilitar, use ao invés de para se referir a palavras
opostas. Exemplo: Noite ao invés de dia.
Alternativa "d" - Substitua o pronome feminino por um masculino. Resultando em ao, haverá

Alternativa "a": correta.
O Nota da autora: Congratular significa parabenizar, ou seja, há um pleonasmo.
Perceba como as inserÇões f(cam corretas:
Alternativa "b"- Parabéns pelo destaque a este
assunto tão importante, entretanto é uma pena
que a matéria não tenha tratado do drama. Indica
ideias adversas.
Alternativa "c" - Não a encontram: o verbo
encontrar é transitivo direto.

o acento indicativo de crase: está sempre à nossa
disposição = está sempre ao nosso alcance. Crase
correta.

Alternativa "d"- A conjunção pois indica explicação e pode ser substituída por porque para se certificar. Quando substituída por logo, indica conclusão.

Alternativa "e" - O verbo ser, no plural, concorda com meios e só é um advérbio de exclusão
(equivale a apenas). O advérbio é invariável.

Alternativa "e" -Por estar concluindo o assunto,
inserir o verbo destaque-se seguido da conjunção
integrante que é admissível.

Leia o texto para responder à questão 48.
Na seção_ CARTAS, da revista ISTOÉ,
de 12/10/ 2005/encontramos a seguinte carta de leitora.
Emprego

!...) Parabéns pelo destaque a este assunto tão
5

10

importante. Pena que a matéria não tenha tratado
do drama daqueles que fizeram estâgio, se fOrmaram
em um curso superior e, recém-formados, saem à
procura de uma oportunidade de trabalho e não
encontram. As empresas não querem criar vinculo
empregatício, principalmente com alguém com
pouca experiência. O problema é ainda maior do que
a matéria apresenta, mas pelo menos já foi dado o
pontapé inicial para a
discussão de um tema tão preocupante como este.
(MARIANA BUSANELll. Jundlaí- São Paulo).

755. (ESAF - Técnico da Receita Federal - Área
Tributária e Aduaneira/2005) Em artigo na Veja
(2/11/2005), Roberto Pompeu de Tofedo reproduz uma
correspondência do INSS a um solicitante de apo~en
tadoria. No final da carta, consta o seguinte trecho:
Comunico-vos que vosso pedido de Benefício será
indeferido por desinteresse, se não comparecerdes dentro de 10 dias a contar desta data.
Deveis apresentar esta carta no ato do comparecimento.
Detendo-se nesse trecho, Roberto Pompeu de To/edo
faz o seguinte comentário: Uma suspeita começa a se firmar. A crase não foi feita para humilhar ninguém, mas
o VÓS foi. (... ) O "vós'~ tal qual se apresenta no texto,
ressoa amedrontador como um castigo. Humilhar? Não,
ainda é pouco. A intenção é aterrorizar. Volte-se ao texto:
use não comparecerdes ... " Isso é muito mais assustador
do que use você não comparecer", ou "se o senhor não
comparecer.
0

0

H

754. (ESAF -Técnico da Receita Federal - Area
Tributária e Aduaneira/2005) Assinale a proposta
de inserção que torna o texto incoerente ou gramaticalmente incorreto. Desconsidere os ajustes
necessários em pontuação, letras maiúsculas e
minúsculas.

Indique a opção que completa o enunciado
abaixo com uma ideia errônea ou falsa.
O comentário do articulista ...
(A) recomenda áo INSS o emprego das formas de
tratamento Nvocê" e uo senhor" nas correspondências a serem enviadas aos contribuintes.

Coesão e Coerência- Reescritura de frases

(B) evoca relações que podem ser estabelecidas

entre a linguagem e seus usuários.
(C) condena o emprego de formas linguísticas que
possam causar algum tipo de constrangimento
no leitor.
(D)

compara a reação que podem causar no usuário
da língua portuguesa o tratamento de segunda
pessoa do plural e o conhecimento da ocorrén~
cia da crase.

(E)

exemp!ifica o fato de a escolha das palavras ser
influenciada pelo desejo do escritor de provocar
determinada reação no leitor.

Alternativa "a": correta.

O Nota da autora: ao usar qualquer pronome
de tratamento, a concordância deve ser feita com a
terceira pessoa (do singular ou plural). O trecho mencionado, ficaria correto se assim fosse escrito:
Comunico-lhe que seu pedido de Benefícío serd
.indeferido por desinteresse, se não comparecer dentro
de 70 dias a contar desta data.

Deve apresentar esta carta no ato do comparecimento.

O articulista não recomenda ao INSS o emprego
das formas de tratamento "você" e "o senhor", mas
sim critica o uso da segunda pessoa do plural "vós"
por aterrorizar o leitor.
Alternativa "b" - O articulista refere-se ao uso

da linguagem.

FMI, manifestaram várias vezes surpresa com o fato
de que, até o momento, o crescimento da economia
global se viu muito pouco afetado pelo encarecimento de um produto tão estratégico.
Alternativa "c" -Alguns fatores capazes de
efetivamente atenuar o impacto da alta do petróleo estão presentes. Desde fins da década de 70,
quando eclodiu a chamada segunda crise do petróleo, houve esforços importantes de economia do
combustível, seja por meio de uma maior eficiência
no seu consumo, sejam por meio de sua substituição por outras fontes de energia.
Alternativa "d" -Com isso - e a despeito de
certo relaxamento nesse esforço de conservação de
energia fóssil na década de 90, quando o preço do
produto chegou à níveis bastante baixos - , o consumo de petróleo por unidade do PIB mundial caiu
muito, comparativamente à década de 70.
Alternativa "e" -Ainda assim, a intensidade da
alta da cotação e a duração do período de petróleo
"caro" justifica as dúvidas em relação à permanência
do dinamismo da economia mundial. Até porque
essa alta pode se estancar, mas, dada a demora para
a expansão da oferta, uma queda expressiva e rápida
do preço do petróleo não é ,esperada.
(Itens adaptados de Folha de S. Paulo, 02/10!2005,
Editorial)

Alternativa "b": correta.
O Nota da autora: Questão de crase e concor-

Alternativa "c"- Sim, ao citar "A intenção é ater-

rorizar".

dância.
Erros:

Alternativa "d" - Informação comprovada no

trecho "A crase não foi feita para humilhar ninguém,
mas o "vós" foi."
Alternativa "e" -
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~Humilhar?

Não, ainda é

pouco. A intenção é aterrorizar."
756. (ESAF - Técnico da Receita Federal - Área
Tributária e Aduaneira/2005) Os trechos abaixo

compõem sequencialmente um texto. Assinale a
opção em que o segmento está de acordo com as
exigênciqs da norma escrita padrão.
Alterriativa "a" -As pressões sobre o preço do
petróleo se renovam. A cotação do produto voltou
à subir nos últimos dias, refletindo, sobretudo, o
temor de que, prejudicada pelo impacto dos furacões Katrina e Rita, a capacidade de refir.o dos EUA
se revele insuficiente para atender à demanda.
Alternativa "b" -A alta do petróleo já se estende
por um bom tempo. Analistas e instituições, como o

Alternativa "a" - Os dois acentos indicativos
de crase estão incorretos: voltou a subir (não se usa
crase antes de verbo) e atender a demanda (o verbo
atender é transitivo direto).
Alternativa "c" - Seja e seja (o segundo verbo
está no plural e deve ficar no singular, como o primeiro).
Alternativa "d" - Acento indicativo de crase

antes de palavra masculina e plural: chegou a níveis.
Alternativa "e"- Erro de concordância verbal: a
intensidade da .3ita da cotação e a duração do peri="
odo de petróleo "caro" justificam as dúvidas.
757. (ESAF - Técnico da Receita Federal - Área
Tributária e Aduaneira/2005) A seguir estão trans-

critos trechos de relatórios, que encerram recomendações ou exigências a serem cumpridas. Aponte o
trecho inteiramente correto quanto ao emprego da
modalidade padrão do idioma.

•'

•••
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(A) Sejam extraídas cópias do ofício n.l2 e do Relatá~
rio de Auditoria de acompanhamento de Gestão,
às fls. 153/163 dos presentes autos, para inclusão
no Processo X, concernente a Auditoria de Obras,
realizada na Superintendência da Zona Franca
de Manaus, a qual analisa inclusive as obras do
Centro de Biotecnologia da Am?zônia- CBA.
(B) Sejam determinadas à Secretaria Competente

•'

. ·!

a realização de levantamento ou auditoria no
Ministério do Meio Ambiente, com vistas à avaliar o Contrato de Gestão firmado entre esse
Ministério e a Associação Brasileira para o Uso
Sustentável da Biodíversidade da Amazônia, sob
os primas da legalidade, dos interesses público e
social e da execução do seu objeto.
(C) Proceda os aditamentos contratuais e a sua

publicação em tempo hábil, observando o disposto nos arts. 57,§ 2°, e 61, parágrafo único, da
Lei n. 8.666/93, sob pena de nulidade do aditamento com vício de intempestividade na sua
assinatura ou publicação.
(0) Faça publicar as cessões de servidores a outros

órgãos e entidades públicas e suas eventuais
prorrogações no Diário Oficial da União, como
forma de dar eficácia aos respectivos atos de
cessão e cumprimento ao contido no art 93, § 3°,
da Lei n. 8.112/90.
(E) Faça constar, dos próximos certames licitatórios,
inclusive nas dispensas e inexigibilidades, pesquisa prévia de preços que comprove ter sido
ela realizada e ter sido cumpridas as disposições
legais pertinentes relativas à seleção da proposta
mais vantajosa e à sua compatibilidade com os
preços de mercado (arts. 3°, caput, 26, parágrafo
único, inciso UI, 38, inciso XII, e 43, inciso IV, da Lei
n. 8.666/93, etc).
(Adaptado de https:/!contas.tcu.gov.br!portaltextuai/PesquisaLivre, acesso em 21/10/2005)

Alternativa "d": correta.
O Nota da autora: Questão de concordância e
crase.
Erros:
Alternativa "a" - Falta crase: concernente à
Auditoria= ao auditor.
Alternativa "b" - Concordância errônea: seja
determinada a realização (sujeito); acento indicativo de crase anteS de verbo: com vistas a avaliar.
Alternativa "c" - Concordância: procedam
adiantamentos {sujeito).

~

Alternativa "e" - Concordância: terem sido
cumpridaS as disposições (sujeito).

758. (ESAF - Técnico da Receita Federal - Área
Tributária e Aduaneira/2005) Abaixo estão os segmentos inicial e final de uma correspondência oficial. t preciso completá-la nos espaços pontilhados,
ordenando os parágrafos na ordem em que devem
constar no documento. Numere os parênteses, obedecendo aos princípios de coesão, coerêncla e encadeamento de ideias. Assinale, a seguir, a opção que
reproduz a ordem correta.
E.M. n. 122 Jlnterministerial MF- CGU-PR
Brasília, 26 de se_tembro de 2005.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Respeitosamente,
MURILO PORTUGAL FILHO
Ministro de Estado da Fazenda Interino
WALDIR PIRES
Ministro de Estado do Controle e da Transparência
(_ __ ) Com o objetivo de dar fiel cumprimento
àquela determinação legal, cuja finalidade precípua
consiste na preservação do princípio constitucional da
publiddade, submetemos a Vossa Excelência o incluso
Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo Federal,
referente ao período de janeiro a agosto do exercício
de2005.

(_ __ ) O referido Relatório deverá ser objeto de
encaminhamento ao Congresso Nacional e ao Tribunal
de Contas da União, conforme dispõe o art. 116 da Lei
n. 10.934,de 11 deagostode2004.
(_} O Relatório de Gestão Fiscal, consoante
determina a supracitada Lei,- deve conter informações
relativas à despesa total com pessoal, dívida consolidada, concessão de garantias e operações de crédito,
devendo, no último quadrimestre, ser acrescido de
demonstrativos referentes ao montante das disponibilidades de caixa em 31 de dezembro, de cada exercício e
das inscrições em restos a pagar.
(~_) Determina a mesma Lei que o Relatório
deverá ser publicado e disponibilizado ao acesso
público até trinta dias após o encerramento do período
a que corresponder, prazo esse que, para o segundo
quadrimestre de 2005, se encerra em 30 de setembro do
corrente.

(_) A Lei Complementar n. 101, de 04 de maio
de 2000, qUe estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, exige,
em seu art. 54, a emissão, ao final de cada quadrimestre,
pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20,
do Relatório de Gestão Fiscal assinado pelo respectivo
Chefe e pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por
outras autoridades que vierem a ser definidas por ato

Coesão e Coerência- Reescritura de frases
próprio de cada Poder ou órgão. (http://www.fazenda.
gov.br!portugues/ documentos/20051 relatorioLRF2005.
pdf, com adaptações)

A sequência correta é:
(A) 5-4-1-3-2
(B) 4-5-2-3-1
(C) 5-2-4-3-1
(D) 1-3-2-4-5
(E) 1-2-4-3-5

Alternativa "b": correta.
O Nota da autora: Eliminar as descabidas, atentando-se ao trecho que pode dar sequência ao segmento iniciaL
O quinto item explica que a lei Complementar
n. 101 exige a emissão do Relatório de Gestão Fiscal,
ou·seja, deve ser o primeiro item a completar. Eliminadas alternativas a, de e.
No terceiro item consta o que determina o Relatório, sendo a sequência da correspondência oficia!.
Eliminada alternativa c.
Siga a sequência da alternativa b e se certifique
de que é a correta.
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opção que apresenta coerência com as ideias do
texto e correção gramatical.
(A} Seria errôneo afirmar que nem o empenho maior
do pensamento filosófico grego sujeitaria-se ao
objetivo de querer trocar os limites do acaso
pelo alcance da racionalidade.

:

(B) A racionalidade opõe-se ao acaso na medida em
que é uma postura culturalmente adquirida, que
visa não mais deixar o homem surpreender-se
pelo imprevisível, mas ressaltar a supremacia da
razão sobre a natureza.
(C) Vencer a sujeição ao acaso pode ser considerada
uma das errôneas preocupações do pensamento
filosófico inaugurado na Grécia; ou seja, ter
como propósito superar um dos traços peculiares do homem primitivo.
(D) A evolução do Ocidente resulta do esforço descomunal e decidido (do homem raciona!) de se
extirpar o mais possível as teias do acaso, fundamentando a racionalidade no comércio e no
meio ambiente.
íEl A dicotomia entre o homem que se deixa surpreender pelo acaso e aquele que tenta conjurar o
mais possível o imprevisível, guia-se pelo racional, terminando por ganhar as vantagens de
designar a natureza a seus arbítrios.

leia o texto para responder à questão 53.
'A questão proposta é a do acaso. Na tradição ocidental, p tema aparece invariavelmente ligado a um
outro, o da razão: o dos limites e do alcance da racionalidade. Nem seria errôneo afirmar que o empenho
maior para o pensamento filosófico inaugurado na
Grécia àntiga resume-se em querer vencer a sujeição
ao acaso. De fato, um dos traços peculiares ao homem
primitivo est. €:ffl deixar-se surpreender pelo acaso, em
guiar-se pelo imprevisívéi.Já o homem racional instaurado pelos gregos entrega-se, pela primeira vez na história, a esse esforço descomunal e decisivo para a evolução do Ocidente, de tentar conjurar o mais possível as
pelas do acaso, estabelecendo as bases para um comércio racional do homem com o seu meio ambiente; mais
precisamente: a postura racional passou a designar,
de modo gradativo, um comportamento de dominação por parte do homem, elaborando racionalmente
as suas relações com a natureza, o homem terminaria abocanhando as vantagens de ver subordinada a
natureza aos seus desfgnios pessoais. (Gerd Bornheim.
Racionalidade e acaso. fragmento)

759. (ESAF - Auditor Fiscal da Receita Federal
- Área Tributária e Aduaneira/2005) Assinale a

Alternativa "b": correta.
O Nota da autora: Questão de pontuação, conjunção e colocação pronominal.
Atente-se ao sentido de na medida em que
(causa) e à medida que (proporcionalidade).
As ideias possuem coerência com o texto e não
há erro gramatical.
Primeiro, veja se há erros gramaticais; se não
houver, confira as ideias. Assim a questão é resolvida
rapidamente.
Alternativa "a" - Erro: como o verbo sujeitar
está no futuro do pretérito do indicativo e exige
mesóclise (pronome oblíquo no meio do verbo) =
sujeitar-se-ia.
Alternativa "c"- Erro: a expressão ou seja deve+
ria estar entre vírgulas.
Alternativa "d"- Erro: Intercalar com vírgulas a
expréssão o mais possível.
Alternativa "e"- Erro: intercalar com vírgulas a
expressão o mais possível.

ILI1U,
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Leia o texto para responder à próxima questão.

e)
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15

Olhamos e não vemos. Não conseguimos olhar
nada pela primeira vez. Jã o primeiro olhar é
preconceituoso ~ dã informação falsa ou verdadeira, mas sempre pré-fabricada, anterior ao ato
de olhar. O economista cheio de teorias pensa
que sabe o remédio para a inflação, a origem da
miséria, o segredo da estabilidade e quanto desaforo a democracia aguenta. Erra como o médico,
o astrônomo ou o caixa que aceita o cheque do
homem elegante, de terno e cabelo com brilhantina que pareçe ser rico, mas é estelionatário.
Sô que no caso do eçonomista, não é apenas o
paciente que fica com dor de çabeça, ou mais um
cheque sem fundo. São 10% de desempregados.
Um deles acaba apontando um revôlver para a sua
cabeça. Nada é visto pela primeira ve<:. Ninguém
olha atentamente como as corujas, antes de propor ou piar. (João Sayad. A primeira vez. Revista
TAM,julho de 2005, com adaptações)

760. (ESAF - Auditor Fiscal da Receita Federal
- Área Tributária e Aduaneira/2005) Assinale o
esquema que representa corretamente a estrutura sintático-semântica do período sintático retirado do texto
(desconsidere a pontuação e as letras maiúsculas).

(€..13 e 14) São 10% de desempregad
um deles acaba apontand
um revólver
para a sua cabeça
Nada é visto pela primeira vez
Ninguém olha atentamente como ..

Alternativa "a": correta.
O Nota da autora: Questão de paráfrase. Vá
ligando os termos mencionados e construa a relilção.
No caso, bastaria reler o terceiro período: Já o primeiro olhar é preconceituoso- dá informação falsa
ou verdadeira, mas sempre pré-fabricada, anterior
ao ato de olhar.

Alternativa "b" -Erro: e quanto desaforo não faz
parte do paralelismo da estrutura pensa que sabe o
remédio para.

Alternativa "c" -Erro: que aceita o cheque do
homem elegante refere-se ao caixa. Faz parte da
mesma estrutura sintática.
Alternativa "d" -Erro: ou mais um cheque sem
fundo não possui relação com não é apenas o paciente
que.

ou verdadeira

Alternativa "e" -Erro: poro a suo cabeça relaciona-se com um revólver e não com um deles acaba apon-

mas sempre pré-fabricada

tando.

b) (€..4 e 5) o economist

Leia o fragmento de texto abaixo para
responder às questões 55 e 56.

cheio de teorias
pensa que sabe o remédio pa

c)

a inflação
a origem da miséria
o segredo da estabilidade
e quanto desaforo.
(€..8 e 9) erra com

o médico
o astrônomo
ou o caixa
que aceita o cheque do homem elegante
d) (€..11 e 12) não é apenas o paciente q
fica com dor de cabeça
ou mais um c;heque sem fundo

10
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O enquadramento pós-estruturalista da teoria da
comunicação analisa o modo como a comuni<=ação
eletronicamente mediada (o que eu chamo modo
de informação} desafia, e ao mesmo tempo reforça,
os sistemas de dominação emergentes na sacie"
dade e cultura pôs-moderna. A minha tese é que o
modo de informação decreta uma reconfiguração
radical da linguagem, que constitui sujeitos fora
do padr<io do indivíduo racional e autônomo. Esse
~o familiar moderno é deslocado pelo "modo
de informaçãoN em favor de um que seja múltiplo,
disseminado e descentrado, interpelado continuamente como uma identidade instável. Na çultura,
essa instabilidade coloca tanto perigos como
desafios que se tornam parte de um movimento
político~ ou se estão rela<:ionados com as polítkas
feministas, minorias étnícas/raçiais, posições gays
e lésbiças, podem conduzir a um desafio fundamental às instituições e estruturas sociais moder"
nas. (Haik Poster. A segunda era dos mídia)

COeSaO e LOereOCid - nt:t::!o\.1 nut G ut: ,, a:.c.:o

761. (ESAF - Auditor Fiscal da Receita Fede~

ral- Ârea Tributária e Aduaneira/2005) Julgue
como falsos (F) ou verdadeiros (V) os seguintes
itens a respeito das estruturas linguísticas do
texto.
{ ) Preservam-se as relações semânticas e a corre~
ção gramatical do texto ao deslocar "pós-estruturalista" (~.1) para depois de" teoria da comunicação" (t'-.1 e 2).
() Preserva-se a correção gramatical e a coerência,
mas alteram-se as relações semânticas do texto
ao substituir "o que" (.e.3) por a que.

(B) Uma reconfiguração da linguagem repercute na
reconfiguração dos sujeitos sociais, seja na cultura moderna seja na pós-moderna.
{C) Uma identidade instável caracteriza o sujeito,

múltiplo, disseminado e inserido em movimentos políticos, culturais e sociais.
(D)

(E) O padrão do indivíduo racional e autônomo

conduz a políticas que podem desafiar os fundamentos das instituições e estruturas modernas.

( ) "Esse sujeito faml!iar" (i.9 e 10) corresponde ao
"indivíduo racional e autônomo" {.e.9).
{ ) Preservam-se as relações semânticas e a correção gramatical do. texto ao substituir "como"
(Q..l3) pela preposição por.
{ ) O desenvolvimento da textua!idade mostra que,

se o termo "desafios" {Q.. 15) fosse substituído por
o desafio, a flexão de plural em "que se tornam"
{e. 15) deveria ser substituída pela flexão de singular.

Sujeitos deslocados pelo modo de informaçáo
eletronicamente mediado provocam uma instabilidade que se torna parte de movimento político.

Alternativa "e": correta.
O Nota da autora: Questão de coerência e interpretação de texto.

Erro: No texto, afirma-se que a instabilidade
do sujeito familiar moderno conduz a políticas que
podem desafiar os fundamentos das instituições e
estruturas modernas, não o padrão do indivíduo
racional e autônomo.

A sequência obtida é:

Alternativa "a" -Unhas 1 a 6.

(A) V-F-V-V-F.

_Alternativa "b"- Unha~ 6 a 1O.

(8) V-V-F-F-V.

Alternativa "c"- Unhas 10 a 14.

(C) F-V-V-f-F.

Alternativa "d" -linhas 14 a 20.

(DI F-F-V-V-V.
(E) f-V-V-F-V.

763. (ESAF - Auditor Fiscal da Receita Federal

- Área Tributária e Aduaneira/2005) Mas os proAlternativa "c": correta.
f)

Errado, pois qualifica o enquadramento.

v) Ao substituir, o pronome relativo passa a se referir à comunicação eletronicamente medida, ou
seja, altera a relação semântica.
v) Sim, o pronome demonstrativo anafórico reforça
a ideia: esse sujeito.
f)

A preposição com indica modo. As relações

semânticas alteram.
f)

Os perigos tornam-se parte de um movimento
político e não os desafios.

762. (ESAF - Auditor Fiscal da Receita Federal
- Area Tributária e Aduaneira/2005) Assinale a
inferência que não está coerente com a argumentação do texto.
(A) Na cultura pós~moderna, o modo de informação
estabelece com os sistemas de dominação rela~
ções em dois sentidos.

blemas do mundo dos nossos netos e bisnetos serão
diferentes. Eles viverão no meio de um crescimento perigosamente desequilibrado entre os povos. Sim, porque
dois terços dos moradores do planeta - cerca de dois
bilhões de habitantes - terão de ser alimentados e educados em nações pobres e sem recursos. (Antônio Ermírio de Moraes, O planeta e o desafio do futuro. Jornal do
Brasil, 20 de março de 2005, com adaptações)

Assinale a opção que constitui uma paráfrase
coerente e gramaticalmente correta para o trecho
acima.
(A) Contudo, os problemas do mundo dos nossos
netos e bisnetos serão diferentes porque eles
viverão em meio a um crescimento perigosamente desequilibrado entre os povos, dado que
dois terços dos moradores do planeta- cerca de
dois bilhões de habitantes -terão de ser alimentados e educados em nações pobres e sem recursos.
~B)

Mas OJ problemas do mundo dos nossos netos
e bisnetos serão diferentes, posto que eles vive-

'.
"'
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rão no meio de um crescimento entre os povos
perigosamente desequilibrados. Sim, pois dois
terços dos moradores do planeta (aproximada~
mente de dois bilhões de habitantes}, terãa de
ser alimentados e educados em nações pobres e
sem recursos.
(C) Todavia os problemas do mundo dos nossos

•·

,.

netos e bisnetos serão diferentes: eles viverão no
meio de um crescimento perigosamente desequilibrado entre os povos; num planeta em cujos dois
terços dos moradores- cerca de dois bilhões de
habitantes -terão de ser alimentados e educados
em nações pobres e sem recursos.
(0) Porém, os problemas do mundo, e dos nossos
netos e bisnetos, serão diferentes, pois viverão
entre povos de um crescimento perigosamente
desequilibrado. Isso, porque cerca de dois
bilhões de habitantes do planeta {dois terços
deles) terão de se alimentar e educar em nações
pobres e sem recursos.
(E) No entanto, os problemas do mundo dos nossos
netos e bisnetos serão diferentes, eles viverão
em nações pobres e sem recursos, no meio de
um crescimento perigosamente desequilibrado
entre os povos, onde terào de ser alimentados
e educados. Sim, porque serão dois terços dos
moradores do planeta- cerca de dois bilhões de
habitantes.

Alternativa "a": correta.
O Nota da autora: Questão de coerência, pontuação, ortografia e regência.
Primeiro, veja se há erros gramaticais; depois de
eliminar as alternativas erradas gramaticalmente,
confira se as informações são as mesmas. Assim,
ganha-se tempo. A alternativa a, além de estar gramaticalmente correta, mantém as ideias.
Alternativa "b" - Erro de coerência: não são os
povos perigosamente desequilibrado$, mas sim o
crescimento.
Alternativa "c"- Falta vírgula após a conjunção
adversativa todavia, erro de pontuação, ortografia
e regência: eles viverão no meio de um crescimento
perigosamente desequilibrado entre os povos, em
um planeta onde dois terços dos moradores terão de
ser alimentados e educados em nações pobres e sem
recursos.

Alternativa -~d" - Há duas vírgulas descabidas: após o substantivo mundo e após o pronome
demonstrativo isso.
Alternativa "e"- Erro no uso do pronome relativo onde-, que só pode ser usado para retomar lugar.
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As questões 58 e 59 tomam por base o
seguinte fragmento de texto.
A extrema diferenciação contemporânea entre a
moral, a ciência e a arte hegemônicas e a desconexão
das três com a vida cotidiana desacreditaram a utopia
iluminista. Não faltaram tentativas de coneçtar o conhecimento científico com as práticas ordinárias, a arte com a
vida, as grandes doutrinas éticas com a conduta comum,
mas os resultados desses movimentos foram pobres. Será
então a modernidade uma causa perdida ou um projeto
inconcluso? (Nestor Garcia Cancfíni, Culturas Hlbridas,
p. 33, com adaptações)

764. (ESAF - Auditor Fiscal da Receita Federal
- Area Tributária e Aduaneira/2005) Assinale a
opção que constituiria, de maneira coerente com a
argumentação e gramaticalmente correta, uma possível resposta para a pergunta final do texto.
(A) A resposta poderia estar na sugestão de aprofundar o projeto modernista, inserindo-o com
a prática cotidiana, renovando-o o sentido das
possíveis'contradições.
(8) Para não considerá-la causa perdida, alguns teóricos sugerem encontrar outras vias de inserção
da cultura especializada na práxis cotidiana, por
meio de novas políticas de recepção e de apropriação dos saberes profissionais.
{C) Visando ao desenvolvimento de uma autonomia social e cultural, vários autores retomam
uma tradição de pensamento que diz de que o
moderno se forma nas cinzas do antigo e na luz
que trouxe pelo novo.
{0) Segundo alguns pensadores modernos, não se tra~
tam de projeções utópicas os empreendimentos
culturais e sociais que renovam valores modernistas, enriquecendo saberes especializados.
(E) Nem causa perdida, nem projeto inconcluso:
apenas a necessidade que o conhecimento e as
relações sociais vêm a ser recolocados em novos
patamares de dinâmica interna, criando novas
relações entre os sujeitos.

Alternativa "a": correta.
O Nota da autora: Na alternativa a, não há
erro. Alguns sltes publicaram que o gabarito desta
questão foi alterado, mas não foi. Alteração de
gabarito: http://www.questoesdeconcursos.com.
br/concurso/justificativa/35/receita~federal~2005 justificativa.pdf
Alternativa "b"- Para não a considerar como
causa perdida. O advérbio de negação atrai o pronome oblíquo e o verbo considerar, no contexto, pede
a preposição com considerar como causa perdida.

Coesão e Coerência - Reescritura de frases

Alternativa "c" - .. uma tradição de pensamento em que diz que o moderno se forma nas cinzas. Ordem direta: o moderno se forma nas cinzas no
pensamento= em que diz ou no qual diz. O verbo
dizer é transitivo direto, é preciso retirar a preposição
de posposta a ele =diz que o moderno.

Alternativa "d" - O verbo tratar é transitivo
indireto+ se (índice de indeterminação do sujeito)=
verbo no singular. Segundo alguns pensadores modernos, não se trata de projeções utópicas.

Alternativa "e" - Há dois erros: ... apenas a
necessidade de que o conhecimento e as relações
sociais venham a ser recolocados em novos patamares de dinámica interna. Quem tem necessidade, tem
necessidade de algo. O verbo vir está indicando ação
hipotética, logo deve ser conjugado no presente do
subjuntivo.
765. (E5AF - Auditor Fiscal da Receita FederalArea Tributária e Aduaneira/2005} Preservam-se a
coerência da argumentação e a correção gramatical
ao se substituir "desacreditaram a utopia iluminista"
(.e.4) por
(A) fez desacreditar a utopia iluminista.
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O artigo acima está organizado em apenas um
período sintático. Assinale a opção que o reescreve
em dois períodos sintáticos, preservando as relações
semânticas entre as ideias originais.
(A) Como membro da sociedade, todo homem tem
direito à realização de sua dignidade e ao desenvolvimento de s]Ja personalidade. Tudo isso de
acordo com o esforço nacional, a cooperação
internacional e a organização de recursos de
cada estado.
(B) Todo homem membro da sociedade tem o

direito à segurança social e à realização, pelo
esforço nacional, pela cooperação internacional
e de acordo com a organização e recursos de
cada estado, dos direitos econômicos, sociais e
culturais indispensáveis à sua dignidade. Tem
também direito ao livre desenvolvimento de sua
personalidade.
{C) Já que membro da sociedade, todo homem tem o

direito à segurança social e à rea.lização e ao livre
desenvolvimento de sua personalidade; seja pelo
esforço nacional, pela cooperação internacional
ou de acordo com a organização e recursos de
cada estado, dos direitos econômicos, sociais e
culturais indispensáveis à sua dignidade.

(B) desacreditaram-na.

(D) Todo homem, como membro da sociedade, tem o
(C) tornaram desacreditada a utopia iluminista.

(O) desacreditaram-se da utopia iluminista.

(E) foi desacreditada para a utopia iluminista.

Alternativa "c": correta.
O Nota da autora: Importante notar que o plural deve ser mantido. Na alternativa correta, apenas
acrescentou o verbo tornar.

Por estarem com o verbo no singular, eliminam-se as alternativas

a- e. e.

direito à segurança social e à realização dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis
à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de
sua personalidade. Isso se dá pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo
com a organização e recursos de cada estado.
(E) Ao ser considerado membro da sociedade, todo

homem tem o direito à segurança social e à realiza·
ção- pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos
de cada estado, dos direitos econômicos, sociais e
culturais indispensáveis à sua dignidade- e ao livre
desenvolvimento de sua personalidade.

Erros:
Alternativa "b"- Não preserva a coerência.
Alternativa "d" - Não se usa plural em verbo
transitivo indireto +se (índice de indeterminação do
sujeito).
766. {ESAF- Auditor Fiscal da Receita Federal Area Tributária e Aduaneira/2005) Todo homem,
como membro da sociedade, tem o direito à segurança
social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização
e recursos de cada estado, dos direitos econômicos,
sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao
livre desenvolvimento de sua personalidade. (Artigo
XXII da Declaração Universal dos Direitos Humanos)

Alternativa "d": correta- Todas as informações
estão na alternativa de através do uso do pronome
anafórico isso, os períodos foram agregados em perfeita correção gramatical e semântica (sentido).
Alternativa "a"- Faltam informações.
Alternativa "b" - O primeiro período ficou
muito extenso, causando falta de clareza.
Alternativa "c"- A expressão causal já que no
início~está incorreta.
Alternativa "e" - A expressão temporal ao ser
no início está incorreta.
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( ) E no qual, enfim, depois de séculos de hostilidade

e de endausuramento, o homem se veria dissolvido em uma grande colcha democrática, capaz
de abrigar a todos, sem lugares fixos e sem destinos rígidos, um mundo, por fim, em que poderíamos compartilhar uma mesma experiência.

No último item, o uso do pronome demonstrativo, contraído com a preposição em, elimina a
alternativa c.
O texto inicia citando data de nascimento do
genial pensador Herbert Marshall Mcluhan. A sequência deve ser a explicação da afirmação. Elimina-se
a alternativa a.

Sequência correta: alternativa b.
768. (ESAF - Auditor Fiscal da Receita Federal Área Tributária e Aduaneira/2005) As opções trazem o diagnóstico e a indicação de· correção do que
estiver gramatical e linguisticamente errado no trecho
abaixo. Assinale a letra que for verdadeira tanto para o
diagnóstico quanto para a indicação de correção.
Podemos prever o traço fundamental do comér·
cio colonial: ele deriva imediatamente do l?rôprio
caráter da colonizaçilo, organizada como .ela
está na base da produção de gêneros tropicais e metais preciosos para o fornecimento do
mercado internacional. .10 a exportação desses
gêneros, pois, que constituirá o elemento essencial das atividades comerciais da colônia.

( ) Profeta da morte da imprensa e do fim de um
mundo linear e geométrico, ele antecipou, já
nos anos 50 e 60, a chegada de um novo mundo
unificado, na forma de grande teia, e gerido por
uma espécie de alma suprapessoaf.
() Nascido em 1911, em Edmonton, Canadá, Herbert Marshall Mcluhan foi, afora erros e acertos
de suas hipóteses, um pensador genial.

10

( ) Previa Mcluhan que, nesse novo mundo unifi-

cado da mídia que estava a se afirmar, os homens
se veriam imersos em uma grande malha global,
um mundo devassado, sobreposto e instantâneo, no qual as ideias se dissolveriam e as diferenças se anulariam -exatamente como na cultura pop que ele mesmo via nascer.
(Adaptado de José Castello http://nominimo.
ibest.com.br/notitia)

15
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(A) 50, 3o, 2o, to, 40
(8) 2o,so,3o, 1 o,4o
{C) 3o,2o,4o,so,1 o
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O quarto item é prefeito para introduzir o texto.
Possíveis respostas: a ou b.

767. (ESAF - Auditor Fiscal da Receita Federal
- Area Tributária e Aduaneira/2005) Os trechos
abaixo constituem um texto, mas estão desordenados. Ordene-os nos parênteses e indique a
sequência correta.

( ) Principalmente porque, com recursos parcos e
uma formação basicamente literária, ele anteviu
o mundo em que vivemos, no qual as palavras
se evaporam e se dispersam em redes virtuais, as
ideias circulam em direções caóticas e a noção
de sentido, quer dizer, de uma direção e de um
futuro, se perde num presente em abismo.

-
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O comércio exterior brasileiro é todo ele, pode-se
dizer, marftimo. Nossas fronteiras atravessavam
áreas muito pouco povoadas, quando não inteiramente indevassadas. A colonização portuguesa
vinda do Atlântico, e a espanhola, quase toda do
Pacffico, mal tinham ainda engajado suas vanguardas, de sorte que entre ambas ainda sobravam Va5tos territórios ocupados.
Circunstância essa ditada por contingências
geográficas e econômicas, e que tem grande
significação política e administrativa, pois facilitou, pode-se dizer mesmo que tornou possível, o
monopólio do comércio da colônia que a metrôpole pretendia para si. Foi bastante reservar-se
a navegação, providência muito mais simples
que uma fiscalizaç<io fronteiriça ~ d!fici!, se n~o
impraticável, nos extensos limites do país. (Caio
Prado Júnior, História econômica do Brasil, com
adaptações)

(0} 4o, to,so,3o,2o

{E) 1 o,4o,2o,so,3o

(A) Diagnóstico do erro: vírgulas isolando a conjunção "pois"(t.6}. Indicação de correção: suprimir a
vírgula posterior à referida conjunção.

Alternativa "b": correta- Eliminemos os itens
em que a introdução é descabida:

(B) Diagnóstico do erro: pontuação da expressão
"vinda do Atlântico"(t.13). Indicação de correção:
colocá-la entre parênteses, sem a vírgula após
"Atlântico".

Não se inicia texto com Principalmente porque.
Eliminada alternativa e.
Não se inicia texto com pronome relativo: no
quaf. Eliminada alternativa d.

(C) Diagnóstico do erro: falta de concordância verbal no verbo "tinham" (t.14).1ndicação de correção: empregar o referido verbo no singular.

No terceiro item, há o pronome pessoal do caso
reto efe e não existe referência a quem seja.
Nenhuma eliminada.

(D) Diagnóstico do erro: incoerência textual no
emprego do adjetivo "ocupados" (t.16). Indicação de correção: substituí-lo por inocupados.

luosi

Coesão e Coerência- Reescritura de frases
{E) Diagnóstico do erro: mau emprego do travessão
(€..24).1ndicação de correção: eliminá-lo.

Alternativa "d": correta - No segundo parágrafo há: "Nossas fronteiras atravessavam áreas
muito pouco povoadas, quando não inteiramente
indevassadas."
São vastos territórios inocupados.

Alternativa "a" - Não há erro por se tratar de
uma intercalação. Leia as informações em negrito: É a
exportação desses gêneros, pois, que constituirá o
elemento essencial das atividades comerciais da
colônia.
Alternativa "b" - As vírgulas indicam intercalação e não .é .admiss.ive! usar os parênteses: A
colonização portuguesa vinda do Atlântico, e
a espanhola, quase toda do Pacífico, mal tinham
ainda engajado suas vanguardas, de sorte que
entre ambas ainda sobravam vastos territórios ocupados.
Alternativa "c" - O artigo manda na concordância: A colonização portuguesa e a (colonização)
espanhola tinham ainda engajado suas vanguardas.
O verbo concorda com o_ sujeito composto.
Alternativa "e" - O uso do travessão está cor-

reto por haver intercalação posterior.
769. (ESAF - Auditor Fiscal da Receita Federal
- Area Tributária e Aduaneira/2005) Os fragmentos abaixo foram adaptados do texto ;o sentido do
som", de Leonardo Sá, para compor três itens. Julgue-os quanto ao respeito às regras gramaticais do
padrão culto da língua portuguesa para assinalar a
opção correta a seguir.
1.

11.

A ausência de discurso é silêncio. O silêncio
enquanto formador do discurso expressivo e
entendido em sua forma dinâmica, em contraposição aquele que corresponde à ausência de
discurso, ganha amplitude a .gravidade quando
passa a ser o perfil de comportamento, isto é,
quando passa a ser uma atitude assumida por {e
imposta a) segmentos sociais que não "discursam", mas que apenas silenciam, que exercem a
expressão em dimensão mínima e deixam projetarem'-5e no discurso de outrem como sendo o
seu discurso.
Em um contexto como o do Brasil, no qual há
uma perversa concentração de privilégios, e no
qual o acesso aos meios disponíveis é restrito,
outra vez coloca-se a questão que abordamos
ao falar dos silêncios: apenas alguns segmentos
sociais "emitem~, enquanto amplas maiorias tornam-se "silenciosas", resultando daí que as ima-

gens acústicas encontram suporte em meios que,
por razões tecnológicas e culturais, são inacessíveis às massas.

111. Por conseguinte, esse monólogo passa a gerar
imagens sobre si mesmo, imagens de imagens,
sem diálogq, produtos fortuitos· que a indústria
da cultura massifica, difunde, impõe, substitui,
esquece, retoma, redimensiona, rejeita e reinventa .... As razões do usilêncio", portanto, são
também razões sociais e econômicas. Neste
silêncio, o que se absorve não são apenas imagens, mas também o imaginário em seu conjunto pré-delimitado, um imaginário que não
identifica as fontes de suas imagens, que nem
sequer se preocupa em identificá-las, que aos
poucos as esquece.
Estão respeitadas as regras gramaticais apenas.
(A) no item I.
(B) nos itens I e 11.

(C) no item U.
(0) nos itens 11 e 111.

(E) no item 1!1.

Alternativa "d": correta.
O Nota da autora: Embora tenham surgido
várias discussões em torno dos itens 1l e 111, estão gramaticalmente corretos.
O item I, além de estar sem coesão e clareza, possui erro de crase: em contraposição àquele.
Opção para tornar o trecho coeso e claro: A
ausência de discurso é silêncio. O silêncio- enquanto
formador do discurso- expressivo e entendido em
sua forma dinâmica, em contraposição àquele que
corresponde à ausência de discurso, dá amplitude à
gravidade quando passa a ser o perfil de comportamento, isto é, quando passa a ser uma atitude assumida por (e imposta a) segmentos sociais que não
discursam, mas que apenas silenciam, que exercem a
expressão em dimensão mini ma e se deixam projetar
no discurso de outrem como sendo o seu discurso.

770, {ESAF- Secretaria da Receita Federal- Técnico da Receita- Federal/2003) Assinale a opção
que representa uma relação de coesão nos trechos.
( ) Com a tramitação das reformas constitucionais
no Congresso, estamos prestes a inscrever em
nossa Carta Magna disposições como limite salarial de integrantes dos poderes e dos serviços
públicos estaduais, ~ que dificilmente se
discutirá no legislativo de qualquer outra federação, monárquica ou republicana, presidenda-

::li

,.' '

'
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lista ou parlamentarista, e que pouco provavelmente se encontrará em outra Constituição. A
indagação cabível, a meu ver, é como e por que
chegamos a tanto.

•·

'..,
I

I

( ) A origem e o fundamento da divisão espacial
do poder, representados pela federação, devem
ser procurados entre aqueles que criaram o primeiro regime federativo do mundo. O modelo
confederativo, como se sabe, já era conhecido
historicamente e foi adotado nos artigos da confederação que precederam e viabilizaram a luta
pela independência das l3 colônias da Amé7i'Ca"
do Norte.
( } Equilibrar poderes, distribuir competências e
responsabilidades rigorosamente simétricas
em uma nação tão profundamente assimétrica,
mais do que um desafio de engenharia política,
ainda é uma incógnita in decifrada, que, como a
esfinge, ameaça-nos devorar.

5
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(A) "assunto" refere-se a "tramitação das reformas
constitucionais no Congresso".
(B) "tanto" refere-se a "inscrever em nossa Carta
Magna disposições como limite salarial de integrantes dos poderes e dos serviços públicos
estaduais".
(C)

(E) "nação" refere-se a "13 colônias da América do.
Norte".

Alternativa "b": correta - Nunca chegamos a
tanto""' Nunca chegamos a inscrever em nossa Carta
Magna disposições como limite salarial de integrantes
dos poderes e dos serviços públicos estaduais.

Alternativa "a" -Assunto refere-se a limite salarial de integrantes dos poderes e dos serviços públicos
estaduais.
Alternativa "c" - O pronome demonstrativo
aqueles refere-se a os criaram o primeiro regime
rativo do mundo.

fede~

O panorama da sociedade contemporânea ~
ere-nos incontáveis abordagens da ética. À medida
~a modernidade - ou a pós-modernidade avança, novas facetas surgem~ a metamorfose
do espírito humano e sua variedade quase infinita
de ações. Mas, falar sobre ética é como tratar da
epopeia humana. Na verdade, está mais earà odis
seia, gênero que descreve navegações acidentadas, lutas e contratempos incessantes, embates de
vida e morte, ilusões de falsos valores como cantos
de sereias, assédios a pessoas e a propriedades,
interesses contraditórios de classes dominantes
figuradas pelos deuses, ora hostis ora favoráveis.
As aventuras de Ulisses sintetizam e representam
o confronto de ideais nobres e de paixões mesquinhas. Não obstante n;;~rram-se também feitos
de abneg<~çào, laços de fidelidade entre <15 pessoas
e suas terras, lances
de r;;~cionalidade e emoção, a perseverança na
reconquist<l de valores essenciais. Os mitos dássicos sáo representações de vicissitudes humanas e
situações étic;;~s reais. (Adaptado de José de Ávila
Agui<~r Coimbra, Fronteiras d<~ Êtica, São Paulo:
Senac, 2002, p.17 e 18)

771. {ESAF- Secretaria da Receita Federal- Téc~

nlco da Receita Federal/2003) Em relação ao texto,
assinale a opção correta.
(A) Em "sugerewnos" (e.l e 2) o pronome enclítico

exerce a mesma função sintática do "se" em "nar-

"aqueles'' refere-se a "qrtigos da confederação".

(0) "modelo confederativo" refere-se a "luta pela
independência".

Língua Portuguesa • Duda Nogueira

ram~se"(t.16).

(B) Ao se substituir "À medida que" (t.2) por À
medida em que, preservam-se as relações
semânticas originais do período.
(C)

A preposição "com" (t.4) está sendo empre~
gada para conferir a ideia de comparação entre
"novas facetas"-(t.4) e "metamorfose do espírito
humano" (t.4 e 5).

(O) A expressão "Na verdade, está máis par,a odisseia" (LB} e as informações que se sucedem permitem a inferência de que "eipopeia" (t.7) não
traria a noção de dificuldades, fracassos.
{E} O período permaneceria correto se a preposição
na expressão "confronto de ideais" {t.16} fosse,
sem outras alterações no período, substituída
por entre.

Alternativa "d"- Modelo confederativo refere~se
à informação toda: já era conhecido historicamente e
foi adotado nos artigos da confederação que precederam e viabifizaram a Juta pela independência das 13
colônias da Amêrica do Norte.

Alternativa ''e" - Nação refere-se ao Brasil.

leia o texto abaixo para responder
à questão a seguir.

Alternativa "d": corret~- Basta voltar ao texto
(linhas 2 a 15).
Alternativa "a" - O panorama da sociedade
contemporãnea (sujeito) sugere {verbo transitivo
direto e indireto) incontáveis abordagens da ética
{objeto direto} nos (objeto indireto)
Narrar é transitivo direto+ se (pronome apassivador} ""'voz passiva. Feitos de abnegação também
são narrados.
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Coesão e Coerência- Reescritura de frases
Alternativa "b" -Opções: à medida que indica
proporcionalidade; a medida em que indica causa. Se
substituir, alteram~se as relações semânticas.
Alternativa "c"- Não indica companhia.
Alternativa "e"- Há paralelismo e precisa ocorrer alteração: confronto entre ideias nobres e entre
paixões mesquinhas.

leia o texto abaixo para responder
à próxima qllestão.
~
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nos mitos de criação ~ na co~mologia de
hoje, há uma busca do sentido do mundo, um
esforço de compreensão da natureza e do universo. A; representações do espírito humano,
num caso e noutro, constituem variações sobre
o mesmo tema: penetrar no âmago da realidade.
Não é segredo algum descobrir que a busca de
sentido par<~ o cosmos se engata~ procura
de sentido para <1 existência da famllia humana.
Para além das concepções científicas e das diver·
sidades culturais, o porquê da nossa vida, de sua
origem e do seu destino, acompanha passo a passo
nossa evolução histórica. A ocupação do planeta, a
organização da convivialidade," compatiblllzaçâo
dos contrários, presentes em toda parte, e a eterna
busc::t de valores transcendentes estão no mesmo
séquito que acompanha a observação do mundo
natural, nas descobertas de nexo entre causa e
efeito, nos postulados científicos e nas aplicações
técnicas. (José de Ávila Aguiar Coimbra, Fronteiras
da Ética, São Paulo: Senac, 2002, p. 20}
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Alternativa "d"- A relação das preposições é a
mesma.
773. {ESAF - Secretaria da Receíta Federal - Técnico da Receita Federal/2003) Assinale o trecho
que, ao preencher a lacuna correspondente, provoca ~ gramatical, de p<i•ntuação ou de coesão
textual.
_(1)__ com predominância de fusões e aquisições de empresas, a mudança de natureza das
inversões diretas iniciou~se nos Estados Unidos na
década de 80. ==ª1,_ acompanhada de uma grande
expansão do investimento de portfólio e da formação de megacorporações, estendeu-se aos demais
países nos anos 90. __ (3) apoiada na valorização
global das Bolsas, ocorreu com maior intensidade
na segunda metade dos anos 90. __ (4) de movimento de natureza patrimonial que deu lugar a dois
processos simultâneos: a fusão de empresas, com
fechamento de plantas no centro industrializado, e
o concomitante deslocamento para a periferia dinâmica. _(5)__ da concorrência mundial ensejou a
criação concentrada de capacidade produtiva nos
setores de nova tecnologia e nas regiões capazes de
promover uma integração virtuosa ao processo de
internacionalização capitalista.

(A) 1 -É necessário esclarecer que,
(B) 2- Tal transformação na economia,

(C) 3- Essa aceleração da centralização de capital,
(D) 4- Tratavam-se, essencialmente,
(E) 5- Esse último estágio da evolução da estrutura

772. (ESAF - Secretaria da Receita Federal - Técnico da Receita Federal/2003) Ass·lnale a substituição ou adaptação sugerida que prejudicaria os sentidos originais ou a correção gramatical do texto.

(A) "Seja ... seja"{t.l)
(8)

~Quer

... quer

"num caso e noUtro"(e..4 e 5} ~em um caso e em
outro

(C) "tema:"(t.S)

~tema,

(D) "com a"(e..8)

~

que é

na

(E) "Para além das"(e..9) ~ Por meio das

Alternativa "e": correta - Por meio das indica
modo, ou seja, altera o sentido.

Alternativa "d": correta.
O Nota da autora: Questão de pontuação, concordância e pontuação.

O verbo tratar é transitivo indireto, logo não
admite plural e O se indica índice de indeterminação
do sujeito.
1)

A vlrgula indica intercalação.

2)

A vírgula indica intercalação.

3)

Além de a vfrgula indicar intercalação, o emprego
do pronome anafórico essa está correto.

5)

O emprego do pronome anafórico esSe está correto.

Alternativa "a" -Indicam alternância.
Alternativa "b"- A preposição e o artigo indefinido podem estar contraídos ou não.
Alternativa "c"- Os dois pontos indicam explica~
ção.

774. (E~AF- Secretaria da Receita Federal- Técnico -'da Receita Federal/2003) Os trechos abaixo
constituem um texto, mas estão desordenados.
Ordene-os nos parênteses e, em seguida, assinale a
sequência correspondente.
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( ) As operações de compra de imóveis pelas off shores também está o sendo monitoradas pela Rec-eita.
Os dados serão comparados com as declarações
de Imposto de Renda dos residentes no Brasil e até
com o cadastro de imóveis das prefeituras.
( ) Sem identificação dos donos, cujos nomes sáo
mantidos em sigilo pela legislação dos países
onde estão registradas, muitas dessas empresas
fazem negócios no Brasil, como a participação
em empreendimentos comerciais ou industriais,
compra e aluguel de imóveis.
( ) Além de não saber quem são os proprietários
dessas offshores, pois não há mecanismos legais
que permitem acesso aos verdadeiros donos, o
governo também não tem conhecimento da origem desse dinheiro aplicado no País, sem o recolhimento dos impostos devidos.
{ ) A Receita Federal está fechando o cerco contra
as empresas estrangeiras sediadas em paraísos
fiscais que atuam no BrasiL conhecidas como off
shores.
( ) Para reduzir essa evasão fiscaL a Receita está
identificando as pessoas físicas que alugam imóveis de luxo pertencentes a pessoas jurídicas ou
mesmo físicas_ que atuam em paraísos fiscais.
Toda remessa de aluguel é tributada.
(Adaptado de Ana D'Angelo, Andrea Cordeiro e
Vicente Nunes, Correio 8raziliense, 08/09/2003)

(A) 1°, 2°, 4", 3°, 5°.
(B) 2°, 3", 5°, 4", 1".
(C) 5°, 2", 3", 1", 4".

(O) 1°, 5°, 4", 3", 2".
(E) 3°, 2°, 1°, 5°, 4".

Revisaçoo.~-
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Para reduzir essa evasão fiscal: não pode iniciar
texto - Eliminada alternativa b.
----~~-~-----~---

775. {ESAF- Secretaria da Receita Federal- Técw
nico da Receita Federal/2003) Os trechos abaixo
constituem um texto, mas estão desordenados.
Ordene-os nos parênteses e, em seguida, assinale a sequência correspondente.
( ) Em geral, esta firma é constituída apenas para
atuar como subsidiária da estrangeira, intermediando seus negócios. Caso a empresa compre
imóvel no Brasil, tem que haver registro, tem que
existir um responsável, com CPF, o que permite o
controle.

( ) O investidor estrangeiro entra no Brasil via Bolsa
de Valores, fundos de investimentos ou como
sócio de uma empresa brasileira.
( ) O secretário da Receita admite, no entanto, que
não há mecanismos para controlar a atuação de
brasileiros que mandam dinheiro ilícito para os
paraísos fiscais e o repatriam por meio dé negócios realizados em nome das offshores.

( ) E também a contabilidade da empresa, em tais
países, não precisa ser auditada. Os donos dos
recursos podem movimentar dinheiro ou constituir empresas por vários meios que omitem seus
nomes, como o sistema de ações ao portador.
( ) Esses países conhecidos coll)o paraísos fiscais
têm como principais atrativos a legislação tributária branda, com direito até a isenção de impostos, e garantia de sigilo bancário, comercial e
societário.
(Adaptado de Ana D'Angefo, Andrea CordeirO e
Vicente Nunes, Correio Braziliense, 08/09/2003)

(A) 1", 2°, 4", 3", 5".
{B) 2°, 1°, 3°, 5", 4".

Alternativa "c": correta.
O Nota da autora: Por eliminação, chega-se à
resposta.

Itens eliminados:
As operações de compra de imóveis pelas offshores
também estão sendo monitoradas pela Receita:
não pode iniciar texto- Eliminadas alternati·

vasaed.
Através do segundo item não se elimina alternativa alguma, mas também não pode iniciar o
texto: muitas dessas empresas.

(C) 3°, 2°, 1°, 5°, 4°.

(0) 1°, 5°, 4°, 3°, 2".

(E) 5", 2", 3", 1", 4".

Alternativa "b": correta.
O Nota da autora: Por eliminação, chega-se à
resposta.
Itens eliminados
Em geral, esta firma: não pode iniciar texto- Eliminadas alternativas a e d.

Além de Pão saber quem são os proprietários desw
sas offshores: não pode iniciar texto- Eliminada

Trecho que pode iniciar o texto. Resposta

alternativa e.

encontrada: b.

O item4 é perfeito para iniciar. Resposta encon-

O secretário da Receita admite, no entanto: não
pode iniciar texto- Eliminada alternativa c.

trada: c.

Coesão e Coerência - Reescritura de frases
Etambém a contabilidade: não pode iniciar texto
-Eliminada alternativa e.

2.FCC
776. {FCC - TCE/PI - Auditor Fiscal de Controle

Externo/2014) Considerada a norma-padrão escrita,
.\1ssinale a alternativa em que a redação está clara e
correta.
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Alternativa "c" - regência = dev1do a novas
tecnologias; concordância = 1. (a realidade) requer;
aferidos os compromissos.
Alternativa '~d"- concordância= não se trata:
o verbo é transitivo indireto e não admite plural por
se tratar de sujeito indeterminado. lembrando que
apenas os verbos transitivos diretos e diretos e indiretos admitem plural por possuírem sujeito paciente;
aqueles que~ regéncia =aplicar algo (verbo transitivo direto): aplicá-las.

{A) Compete ao tribunal a atenta vigilância sobre a
vida contábil, orçamentária, operacionat e patriAlternativa "e"- regência= precisa saber gyg;
monial do Estado e de seus municípios, bem
ortografia = intencão e idôneas· pontuação= não
como a fiscalização desses mesmos aspectos no · se separa sujeito do verbo: a intenção primeira do
que se refere às respectivas entidades de admitrabalho que desenvolvemos envolve.
nistração direta ou indireta.
{B)

A. jurisdição do tribunal alcança administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e
valores públicos, além de às pessoas físicas ou
jurídicas, que, mediante à cOnvênios, acordos,
ajustes ou outros instrumentoscongeneres, aplique auxílios, subvenções ou recursos repassados
pelo Poder Púb!ico.

{C) A realidade cada vez mais complexa - devido
novas tecnologias, novos arranjos institucionais,
maiores pressões da sociedade - que se organiza e exige transparência nas ações de governo,
requerem um tribunal que não dispense o controle da regularidade e da conformidade, mas
que também seja exercido de maneira presente,
aferido os compromissos assumidos pela Administração.
·
{D) Não se tratam apenas da avaliação dos elementos de controle da economia e da busca de eficiência objetiva, mas, principalmente, da otimização na aplic?~ção dos recursos governamentais
por aqueles que tem a responsabilidade e o
dever de aplicar-lhes.

Trecho para a questão.
O CHAPLIN DAS CRIANÇAS
Não faz muito tempo, passaram o filme Tempos modernos aqw: outra vez, e a gurizada foi ver
e gostou. Achou engraçado engraçado, não apenas
engraçado curioso. Você e eu não temos mais condições de julgar um filme de Charles Chaplin. A obra
de Chaplin faz parte do npsso patrimônio cultural e
mental. A gente a reverencia mesmo sem ver. Gosta
por obrigação. Mas as crianças não tinham nenhum
compromisso com Chapfin, mal sabiam de quem
se tratava, e gostaram porque gostaram. Uma vez,
tínhamos visto juntos uma coleção de curtas-metragens antigos -inclusive do Chaplin -, e a reação
geral fora de profunda chateação. Minha também,
só que eu não podia confessar. E saí da experiência
com sombrias premonições. Acabara-se a inocência
do mundo._(... )
(Luis Fernando Verissimo, Banquete com os deuses)

(E) A sociedade precisa saber de que a intensão primeira do trabalho que desenvolvemos, envolve
verificar se são instituídas políticas idônias para
efetuar aquisições; se os íecursos estão sendo
adequadamente mantidos e protegidos; se é evitado a duplicação de esforços do pessoal etc.

717_ (FCC - TCE/AM - Analista Técnico de Con~
trole Externo/2013) No contexto, a frase Achou

Alter-nativa correta: letra "a" - Correta, coloque na ordem direta (iniciando a oração com sujeito)
para evitar dúvida: a atenta vigilância sobre a vida
contábil compete ao tribunal.

{B) Sentiu a graça natural do filme, não viu nele apenas a graça curiosa.

Alternativa "b" - Além de não possuir sentido,
há vários deslizes gramaticais: 1. além de pessoas
físicas ou jurídicas "" não cabe artigo, muito menos
crase; medianteª convênios= não se usa crase antes
de palavra masculina; ortografia= congêneres.

engraçado engraçado, não apenas engraçado curioso

pode ser adequadamente traduzida nesta outra
re-dação:
(A) Viu no filme uma graça superior, e não apenas a
mera curiosidade gratuita.

{C) Encontrou no filme uma natureza engraçada,

além de muito curiosa.
(D) Julgou o filme tão engraçado que nem lhe pare~
ceu um caso curioso.
(E) Apreciou com muita graça o filme, a despeito de
ser também curioso.

.•
•

1210

Revisaço'·:·- Língua Portuguesa • Duda Nogueira
Alternativa "b"- Já comentada acima.

Alternativa correta: letra "b"- Questão complicadinha, não é? Vamos !á: Achou engraçado significa que sentiu a graça natural e náo apenas engraçado curioso significa que não viu apenas a graça
curiosa. A dica é manter a palavra apenas.

•·
·-~

Alternativa "a" - Nada tem de superior; mera
curiosidade gratuita foge do contexto, muda o sentido.
Alternativa "c" - Falta informação após a vírgula, ficou vago.
Alternativa "d"- Não há relação de causa e consequência. Eliminada facilmente.
Alternativa "e"- A despeito de significa concessão e não há ideias contrárias.
778. (FCC - TCE/AM - Analista Técnico de Controle Externo/2013)
É preciso CORRIGIR,
por defeito de estruturação, a redação da seguinte
frase:
(A) O autor considera que mesmo as antigas comé-

dias do tipo pastelão, de 50 anos atrás, que muita
gente considera ingênuas, já continham cenas
de grande violência.
(B) Ao contrário de muitas pessoas, o autor não sente
especial receio pelo Supostos efeitos dos filmes
violentos sobre a sensibilidade das crianças.
(C) A maioria das pessoas acha que pode haver efeitos dos filmes violentos sobre a sensibilidade das
crianças, julgando o autor de modo diverso.
(D) Se os avanços tecnológicos representassem
avanço correspondente da violência, possivelmente já não haveria, atualmente, qualquer
forma de vida social.
{E) Para as crianças de hoje, um desenho animado
continua sendo mais sedutor do que a divulgação de qualquer grande feito da ciência e da tecnologia mais avançada.

Alternativa "d"- A primeira vírgula indica inversão da oração subordinada adverbial condicional e
as duas posteriores intercalam o adjunto adverbial.
Alternativa "e"- Vírgula indicando inversão de
termos, pois a oração não se inicia com o sujeito (um
desenho animado).
'
779. (FCC - TCE/AM - Analista- Técnico de Controle Externo/2013) Está plenamente clara e correta
a redação:
{A)

Confessa o autor que nem sempre as instituições
relutam em manter sua legitimidade, em vista
das pessoas que as fraudam de modo a se beneficiarem.

{B)

Seria preciso que as instituições preservassem sua
legitimidade, impedindo que os maus intencionados a partir delas visem ao seu interesse próprio.

(C) Tanto as instituições públicas como as privadas rendem aos homens honestos um legítimo
benefício, ao passo que os demais somente lhes
manipulam.
(0) Por serem sólidas, os deSonestos se aproveitam

das instituições mais legitimas para tirarem delas
um benefício próprio, em razão de seu egoísmo.
(E) O autor admite que as instituições públicas ou
privadas podem servir tanto aos que se beneficiam legitimamente delas como àqueles que as
fraudam.

Alternativa correta: letra "e"- Após ler tantos
perfodos errados, faz bem aos olhos encontrar a resposta. Regência: admite algo; serve tanto a alguém,
como a alguém {àqueles); fra'udam algO= transitivo
direto e o relativo que atrai o oblíquo.
Alternativa "a"- "em vista de" significa "tendo
em conta que (acontece/se faz alguma coisa)": em
vista de seu bom comportamento na prisão, a pena foi

reduzida para metade. Não cabe no contexto.
Alternativa correta: letra "c"- A má estruturação do período está na ambiguidade: quem julga o
autor de modo diverso? A maioria das pessoas, ou as
crianças?
Além disso, houve erro de digitação na prova,
mas a questão não foi anulada. Na alternativa b:
pelo,! supostos.
Alternativa "a" - As vírgulas intercalam o
adjunto adverbial de tempo; o adjetivo #ingênuas"
concorda com o substantivo feminino plura_l "comédias".

..,. DICA:"COM VISTAS A" éequivalentea "tendo por
finaHdade (alguma coisa/fazer alguma coisa)". A expressão é também usada no Brasil na linguagem jurídica,
como fórmula com que se submete um requerimento
ou ~ma demanda a uma autoridade ou repartição[...]
Alternativa "b" - Erro no verbo: visassem
tempo condicional.
..,. DICA: De Arnaldo Niskier vem a seguinte
advertência para os dias atuais: "O verbo VISAR, no
sentido deter por objetivo, rege, historicamente, a
preposição A; entretanto, no português moderno,
seu uso como transitivo direto já está mais do que

Coesão e Coerência- Reescritura de frases

difundido, sendo encontrado em bons autores,
independentemente da palavra que o segue. Assim,
devemos considerar as duas regências corretas, apesar do espernear daqueles que veem a língua como
um cadáver conservado em formal".
Alternativa "c" - Manipular é transitivo direto:
somente os manipulam.
Alternativa "d"- Ambiguidade mais uma vez:
egoísmo de quem? Das instituições, ou dos desonestos? Trata-se de frase mal elaborada.

Trechos para a próxima questão.

(... )Tendem ao simplismo, como se sabe, as explicações puramente econômicas para eventos sociais.
São ainda menos consistentes as tentativas de atribuir
um motivo genérico e unilateral a reações eminentemente complexas, como as que atravessam a psicologia e a história peculiar a cada indivíduo.
(... ) Autoritarismo, repressão, conflitos religiosos
e economia misturaram-se naquele momento, e seria
incerto transferir esse quadro especifico para os países
europeus, por exemplo, onde a crise tem determinado
índices similares de desemprego, e ainda mais elevados entre os jovens(... )
(,,_) Tendem ao simp!ismo, como se sabe, as explicações puramente econômicas para eventos sociais
(.. .)("Desespero de Causa: Folha de S. Paulo, opinião,
p. 2A, 7/11/2012).

780_ (FCC - Agente Fiscal de Rendas - SP/2013) É
correto afir!!lar:

(A) No segmento "como~ que atravessam': o termo
destacado retoma as tentativas.
(B) O sentido e a correção originais do segmento

"transferir esse quadro especifico para os países
europeus" estão.mantidos nesta seguinte formulação "transfEirir-lhé aos países europeus".
. (C) Na frase"... a crise tem determinado índices simi-

lares de desemprego ... ", em que se tem voz passiva, a crise exerce a função de agente.
(0) Em para eventos sociais, a preposição introduz

segmento que exprime finalidade.

o que se abate sobre largas parcelas da
populaÇão••• ", a palavra destacada é da mesma
natureza da sublinhada em "f:! que mais custava
foi vendida primeiro".

(E) Em"-·-

Alternativa "e": correta- Aquele que se abate
e aquela que mais custava: pronomes demonstrati~
vps.
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Alternativa "a"- O termo destacado retoma "a
reações eminentemente complexas".
Alternativa "b"- A formulação correta é: "transferi*lo aos países europeus" (VTD = transferi-lo:
transferir alguma coisa).
Alternativa "c" - A oração encontra-se na voz
ativa: tem determinado equivale \a determinam;
crise é sujeito ativo.
Alternativa "d"- É necessário colocar na ordem
direta para não haver confusão: as explicações puramente econômicas para eventos sociais tendem ao
simplismo. O termo possui função de adjunto adnominal.
781. (FCC - Agente Fiscal de Rendas - SP/2013)
Tomado o padrão culto escrito como referência, é
correto afirmar:
(A) o vocábulo "intenção" está adequadamente

grafado, assim como o está o vocábulo "compreenção".
(B) a palavra veem está corretamente grafada, assim

como o está a palavra destacada em "Os muros
retêm a água da chuva".
(C) outra redação para o segmento "pinturas são o

equivalente da leitura", em forma igualmente
adequada, que preserva o sentido original, é "as
pinturas equivalem a leitura".
(0} a palavra "porque" está adequadamente gra-

fada, assim como o está na frase "Ele chegou
atrasado, não sei bem porque motivo".
(E) A concordância notada em uma "história venerável" está correta, assim como o está na frase
"Quem aprecia a arte considera venerável, em
todo e qualquer contexto, as histórias que os
quadros oferecem".

Alternativa "b": correta - veem = grafada
corretamente, de acordo com a Nova Ortografia
(creem, deem, leem, veem deixam de receber o
acento circunflexo no primeiro "e"); retêm= grafada
corretamente com acento diferencial (retém - singular e retêm- plural).
Alternativa "a"- compreensão
Alternativa "c"- as pinturas equivalem à leitura
(equivaler= verbo transitivo indireto, cuja regência
exige a preposição a ou em).
Alternêitiva "d" - "Ele chegou atmsado não sei
bem J)"or que motivo."(= por qual motivo).
Alternativa "e" - ur, ..] considera veneráveis,
[.. .],as histórias que os quadros oferecem": o adjetivo
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'veneráveis' e o substantivo 'histórias' devem combinar em número (plural).

782. (FCC -Agente Fiscal de Rendas- SP/2013)

[. .. }portanto, especialmente para o povo comum,
as pinturas são o equivalente da leitura.
[. .. } na nossa época, quando as imagens ganham
novamente proemin@nôa sobre a palavra escrita, falta-nos esse vocabulário visual compartilhado. Temos permitido que a propaganda e a mídia eletrônica privilegiem
a imagem para transmitir.. (Alberto Manguei, Lendo
imagens: uma história de amor e ódio. Trad. Rubens
Figueiredo, Rosaura Eichemberg, Cláudio Strauch São
Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 143 e 144)
O termo inicial do segundo parágrafo foi omitido, como o indica o uso dos colchetes. A coerência
do texto exige que essa lacuna seja preenchida com
a seguinte formulação, seguida da necessária vírgula:

(B) A manifestação de vontade das adolescentes
para trabalhar em profissões ligadas as ciências
exatas supera a registrada em vários países mais
ricos, como a Alemanha e os Estados Unidos.
(C) Superada a barreira do ascesso, 30% dos alunos
da Escola Politécnica da UFRJ é mulher, parcela
muito superior as médias na Europa, de 20%, e
nos Estados Unidos, de 8%.
(D) O cenário começou a mudar por causa da educação recebida pelas meninas em casa: hoje os pais
querem que elas se satisfaçam e alcansem prestígio profissional, seja em qualquer área, e tratam
filhos de ambos sexos de forma mais parecida.

(E) Conforme gerações de meninas criadas de forma
mais igualitária chegam à escola 'e ao mercado de
trabalho, cresce a participação das mulheres em
profissões das áreas de ciências exatas.

(A) Paradoxalmente.
(B) Consequentemente

(C) Avisadamente.
(D) De modo que.

(E) Tanto que.

Alternativa "a": correta- O advérbio paradoxalmente expressa uma afirmação aparentemente
contraditória àquela exposta no primeiro parágrafo,
em que fica claro que as pinturas equivalem à leitura.
O termo foi corretamente utilizado uma vez que, no
segundo parágrafo, a ide ia é de que as imagens nos
transmitem conceitos prontos e não sugerem uma
leitura crítica e consciente, através da qual possamos
formar nossa própria opinião.

Alternativa "b" - Consequentemente = que
deriva ou decorre (de outras coisas anteriores) sem
conflito.
Alternativa "c"- Avisadamente = de maneira
avisada, acertadamente, com aviso ou juízo.

Alternativa "c" - De modo que = conjunção
consecutiva em sua forma reduzida: "de tal modo
que". Indica consequência, o que não se aplica
nesta questão.
Alternativa "e"- Tanto que= com tanta frequência; em tal quantidade; de tal maneira.

---------··-783. (FCC - Agente Fiscal de Rendas - SP/2013)
Assinale a alternativa que contém enunciado redigido deforma clara e correta.
(A) O avanço das mulheres nas profissões mais técnicas, têm sido muito mais lento e incerto que a conquista da igualdade de direit~s entre os sexos.

Alternativa "e": correta - O enun_ciado está
claro e gramaticalmente correto. O advérbio ~con
forme" nos dá a ideia de conformidade com' algo, e
poderia ser substituído pelas locuções conjuntivas à
medida que ou à proporção que, sem prejuízo ao
sentido do texto que faz uma relação de pertinénda entre a crescente participação das mulheres em
determinadas profissões e as gerações de meninas
criadas igualitariamente (uma cresce proporcionalmente à outra).
Alternativa "a"- O avanço, no singular, exige o
verbo no singular: tem.

Alternativa "b" - Ligar é verbo transito direto
e indireto, neste caso, e exige o acento indicativo· de
crase= ligadas às ciências. Substitua por um substantivo masculino qualquer: ligadas ao poder. Resultou
em ao, há crase.
Alternativa "c"- A bnrreira do acesso, 30% dos
alunos [...] são mulheres, parcela muito superior às
médias.
Alternativa "d"- ... e alcancem". Além do erro
de ortografia, o texto está bastante confuso, incoerente.
784. (FCC - Agente Fiscal de Rendas - SP/2013)
São equivalentes e igualmente claras e corretas,
segundo o padrão culto escrito, as redações que se
encontram em trechos extraídos de: Alberto Manguei, Lendo imagens: uma história de amor e ódio.
Trad. Rubens Figueiredo, Rosaura Eichemberg, Cláudio Strauch, São Paulo: Companhia das letras, 2001,
p. 143 e 144:
(A) na nossa época, quando as imagens ganham
novamente proeminência sobre a palavra escrita
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/na nossa época, que as imagens novamente
obtem destaque sobre a pzlavra escrita.
(8) Temos permitido que[. ..} privilegiem a imagem

para transmitir informações I Temos dado anuência que privilegiem a imagem a fim de transmitir informações.
(C) a própria velocidade as converte na ferramenta
ideal dt\ comunicação I a velocidade inerente
delas as transforma na ferramenta de perfeita
comunicação.
{D)

temos em comum certas imagens básicas- de eficiência e lucro, de sexualidade e satisfação- cada
uma com seu lugar-comum nas propagandas I
compartilhamos certas imagens básicas- de eficiência e lucro, de sexualidade e satisfação- , cada
qual ocupando seu espaço próprio nas propagandas.

{E) porque, manipuladas pela mídia, essas imagens
não nos dão tempo para uma crítica ou reflexão
pausada I na medida em que, manejadas pela
mídia, essas imagens não nos propiciam tempo
para uma crítica ou reflexão pausada.

Alternativa "e": correta - ná medida em que
é uma locução conjuntiva causal. Pode ser substituída pelas equivalentes uma vez que, porque, visto
que, já que e tendo em vista que.
Alternativa "a"- ~... que as imagens... "== em
que as imagens {época em que}; ás imagens, novamente, obtêm {advérbio entre vír9ulas e o verbo
~obter" no plural concordando com o ,substantivo
"imagens" também no plural}.
Alternativa "b" - temos dado anuência para
que (quem dá anuência, dá anuência para alguma
coisa}.
Alternativa "c"- inerente a elas.
Alternativa "d" - o termo "compartilhamos",
usado no segundo trecho, não equivale a "temos em
comum~, presente no primeiro. Compartilhar= dividir; ter em comum= ter igual, ter o mesmo.

--------------

785. (FCC - Agente Fiscal de Rendas/2009) Esgotado por sucessivas batalhas, convencido da inutilidade de
seguir lutando e tendo decidido ser preferivel capitular a
perder não Sq a liberdade como a vida, no verão de 1° rei
asteca Montezuma, prisioneiro dos espanhóis, concordou
em entregar a Hemán Cortês o vasto tesouro que seu paJ~
Axayóctl, reunira com tanto esforço, e em jurar lealdade
ao rei da Espanha, aquele monarca distante e invisfvel cujo
poder Cortês representava.

Sobre o fragmento acima, em seu contexto, é
correto afirmar:

(A) As orações iniciais constituem sequência que
vai do acontecimento mais determinante para o
menos determinante da ação de uconcordar".
(B) não só e como introduzem os complementos ver-

bais exigidos por ser preferfvel.
(C) As formas verbais tendo decididq e concordou
expressam ações concomitantes.
{D)

Em perder não só a liberdade, o elemento destacado tem o mesmo valor e função dos notados
na frase uEstava só, mas bastante tranquilo".

{E)

Em tanto esforço, está expresso um juízo de valor.

Alternativa "e": correta
O Nota da autora: Juízo de valor é um juízo
sobre a correção ou incorreção de algo, ou da utilidade
de algo, baseado num ponto de vista pessoal*.

Alternativa "a": As orações iniciais indicam as
causas da ação de concordar.
Alternativa "b": não só e como introduzem os
complementos verbais exigidos por perder.
Alternativa "c": Primeiro ele decidiu e depois
concordou. Como foi citado na alternativa a, decidiu
indica uma das causas de concordar.
Alternativa "d": Em não só a liberdade, o vocábulo é advérbio e em estava só, trata-se de um adjetivo (sozinho).
.... Dica-Só:
Sozinho:

Apenas

Adjetivo, portanto ê
variável. Quando surg!r
dúvida, tente colocâ-lo
no plural.

Advérbio de exclusão e

Ex.: Ele saiu .só"" eles
sillramsós.

Ex.: Ele só estudou portu"
guês"' eles só estudaram
português.

inv<~riâvel

Fonte: pt.wikipedia.org.

Instruções: considere o trecho abaixo para
responder à questão de número 2.
Esgotado por sucessivas batalhas, convencido da
inutilidade de seguir lutando e tendo decidido ser preferfvel capitular a perder não só a liberdade como a vida,
no verão de 1520 o- rei asteca Montezuma, prisioneiro
dos espanhóis, concordou em entregar a Hernán Cortês
o vasto tesouro que seu pai,Axayáctl, reunira com tanto
esforço, e em jurar lealdade ao rei da Espanha, aquele
monarca distante e invisível cujo poder Cortês representava. Comentando a cerimônia, o cronista espanhol
Fernando de Oviedo relata que Montezuma chorou o
tempo todo, e, apontando a diferença entre o encargÕ
que é aceito voluntariamente por uma pessoa livre e Q

I
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que é pesarosamente executado por alguém acorrentado, Oviedo cita o poeta romano Marcus Varro, no que
é entregue à força não é serviço, mas espoliação''.
786. (FCC - Agente Fiscal de Rendasl2009) No

contexto, é aceitável -por resguardar o sentido original·: a substituição de

'

(A) Comentando por

"Mesmo ao comentar".

(B) o tempo todo por "intermitentemente".

(C) voluntariamente por "obstinadamente".
(D) o

-•.;

,.

por naquilo".

(E) acorrentado por "subjugado".

Butim: acervo de bens de inimigo vencido, saqueados
pelo vencedor; PILHAGEM; SAQUE.*

Alternativa "b": Cerimônias sociais não equivale a comemorações da alta sociedade.
Alternativa "c": Cinzelado é lavrado, esculpido
com cinzel; adornado é enfeitado. Soberbamente é
arrogantemente, não possui relação com 'cuidadosamente.
Alternativa "d": Sem relação entre capitular
(transigir, ceder a argumentos, pedidos) e fazer conchavo.
Alternativa "e'': Não se equivalem: suas expectativas com carência dos espanhóis.
*Fonte: Dicionário Digital Aulete

Alternativa "e": correta- Acorrentado, no sentido figurado, equivale a que estd (sem poder ou conseguir livrar-se) sob o domfnio, a influência, o controle
de (algo ou alguém); ESCRAVIZADO; SUBJUGADO".

Alternativa "a": Comentando Indica tempo. Se
substituir por mesmo ao comentar passa a ser concessão.
Alternativa "b": Cuidado! Intermitentemente
significa com interrupção.
Alternativa "c": Não pertencem ao mesmo
campo semântico. Voluntariamente: de modo voluntdrio, de boa vontade, sem constrangimento; ESPONTANEAMENTE"; obstinadamente: de maneira obstinada; com
teimosa insistência, com obstinação. (Fonte: Diciondrio
Digital Aulete).

Alternativa "d": Embora o o seja um pronome
demonstrativo, não caberia a substituição por
aquilo, pois o período tornar-se-ia incoerente e não
resguardaria o sentido original.
787. (FCC - Agente Fiscal de Rendas/2009) Está

corretamente entendida a seguinte expressão:
(A) que

o tesouro fosse tratado como butim I que o

tesouro fosse considerado pilhagem.
(B) sugeriam sofisticadas cerimônias sociais I convida-

vam a comemorações da alta sociedade.

788. {FCC ~ Agente Fiscal de Rendas/2009) Sob

nomes que não vêm ao caso para nós, essas são questões
atualíssimas na história humana, e surgem mais fortes e
polêmicas na escola temporal mais longa da evolução. A
história evolutiva pode ser representada como uma espécie depois da outra. Mas muitos biólogos hão de concordar
comigo que se tratà de uma ideia tacanha.

Considerado o fragmento, em seu contexto, é
correto afirmar:
{A)

em essas são questões atua/fssimas, o pronome
remete a assuntos que serão anunciados a seguir.

(B) nele está rejeitada, de modo subentendido, a

ideia de que a história humana poderia abrigar
mais de uma escala de tempo.
(C) como está empregado com o mesmo valor e função observados no trecho:- "a história costuma
ser um negócio aleatório, confuso~, como também
disse o próprio Mark Twain.
{0) a expressão hão de concordar expressa convicção

acerca da inevitabilidade da ação.
(E) como uma espécie depois da outra pode ser substituído, sem prejuízo da correção e do sentido originais, por Ncomo espécies contíguas das outras".

(C) pássaros e flores cuidadosamente cinzelados I pás-

saros e flores soberbamente adornados.
(O) tendo decidido ser preferível capitular I tendo

optado por fazer conchavo.
(E) soma tão insignificante diante de suas expectati-

vas 1 quantia irrisória considerada a carência dos
espanhóis.

Alternativa "d": correta-- Expressa convicção e
equivale a concordarão. Ação futura certa.
Alternativa "a": O pronome anafórico esso refere-se à ideia já citada. Caso se referisse à ideia posterior, deveria ser usado o pronome esta (catafórico).
Teoria no final do capítulo.
Alternativa "b": Não está subentendida a ideia.

Alternativa "a": correta - Vocábulos que pertencem ao mesmo campo semântico. Pilhagem:
ação ou resultado de pilhar ou roubar; PILHA; SAQUE*.

Alternativa "c": Como, no trecho, está indicando conformidade. regra. No trecho do enunciado, indica modo.

Coesão e Coerência- Reescritura de frases
Alternativa "e": Contíguas significa ao lado,
junto, adjacente e não uma depois da outra.
789. (FCC -Agente Fiscal de Rendas/2009) nEssa
ideia pode ser considerada um alerta contra duas tentações, mas eu, devidamente alertado, flertarei cautelosamente com ambas". Uma outra redação correta
para o que se afirma no segmento destacado é:
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a moralidade externa e em regras de prudência para a vida,
transmitidas oralmente pelos séculos afora; e apresenta-se
ainda como comunicação de conhecimentos e aptidões
profissionais a cujo conjunto, na medida em que é transmissível, os Gregos deram o nome de techné.
Considerados o fragmento acima e o contexto, é
correto afirmar:
\
correlação entre Reveste, em parte e consiste,
por outro lado denota que a educação entre os

(A) A

(A) mas, quanto à mim, alerta que estou, terei cautela ao flertar com ambas.
(8)

gregos tinha uma aparência que não correspende totalmente à sua essência.

mas eu, consciente do dever, busco flertar com
as duas, embora cauteloso.

(C) mas dado a mim, vigilante na medida certa, flertarei com uma ou outra cuidadosamente.

Em apresenta-se ainda, o termo grifado introduz
um fator que, na escala argumentativa, é considerado como o mais relevante de todos.

(0) mas no que se refere à minha pessoa, já adver-

(C) Na frase Também entre os gregos foi assim, o

tido somente flertarei e com ambas, cautelosamente.

termo grifado refere-se ao que será caracterizado posteriormente.

(E) mas eu, convenientemente prevenido, flertarei
cautelosamente com uma e outra.

Alternativa "e": correta
O Nota da autora: Basta substituir os vocábulos por termos que pertençam ao mesmo campo
semântico, ou seja, que possuam o mesmo significado: devidamente"" convenientemente; alertado""
prevenido; ambas= uma e outra.

Alternativa "a": Além de alterar o sentido, a
crase anteposta ao pronome oblíquo mim está
incorreta'.
Alternativa "b": O erro foi inserir termo não mencionado, dever, e alterar o tempo verbal de futuro
para presente, além do uso da conjunção concessiva
embora.
Alternativa "c": Dado a mim já elimina, pois
não há relação com o período citado.
Alternativa "d": Altera sentido e está incoerente, sem sentido. Precisaria colocar vírgula após
advertido e retirar a conjunção e após o verbo flertaria.

(8)

{D) O período iniciado por

Reveste constitui uma

explicação.
{E) O como {linha 8) foi empregado com o mesmo
valor que adquire em "Explicou deta!hadamente
o modo como trataras animais recém-nascidos".

Alternativa "d": correta

~Reveste

está empre-

gado no sentido de fundamentar, conferir credibilidade a, justificar, ou seja, explicar.
Alternativa "a": O erro está no advérbio de
negação não.
Alternativa "b": Ainda foi empregado no sentido de também indicando adição e não relevância.
Alternativa "c": O termo assim refere-se ao que
foi mencionado anteriormente e não à ideia posposta.
Alternativa ''e": Como, no trecho, foi usado no
sentido de conformidade, regra; na oração posterior,
com o sentido de a maneira, do jeito que, da forma
que.
791. (FCC -Agente Fiscal de Rendas - Nível 1 -

"Essa formação não é possível sem se oferecer
ao espírito uma imagem do homem tal como ele deve
ser". A alternativa que traduz corretamente a ideia

2006)

790. (FCC - -Agente Fiscal de Rendas - Nível 1 2006) A educação é uma função tão natural e universal
da comunidade humana que, pela própria evidência, leva
muito tempo a atingir a plena consciência daqueles que a
recebem e praticam, sendo, por isso, relativamente tardio
o seu primeiro vestígio na tradição literária. O seu conteúdo, aproximadamente o mesmo em todos os povos, é ao
mesmo tempo moral e prático. Também entre os Gregos foi
assim. Reveste, em parte, a forma de mandamentos, como
honrar os deuses, honrar pai e mãe, respeitar os estrangeiros; consiste, por outro lado, numa série de preceitos sobre

expressa no segmento destacado acima, considerado o contexto, é:
(A)

exige a isenção da oferta ao espírito de uma
representação ideal de homem.

(8) imr.ossibi!ita-se quando não se oferece ao espí-

rito uma reprodução do homem como tal.
(C) não prescinde da propositura ao espírito de uma

imagem ideal de homem.
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(O) só é possível porque uma imagem do homem
desejado como tal é oferecida ao espírito.

6)

Antecipadamente, de antemão: Preocupado com
o trabalho a executar, já se sentia cansado.

(E) implica a impossibilidade de se oferecer ao espírito uma ideia do homem sonhado.

7)

Até, até mesmo: Já admito que fosses reprovado;
expulso, nunca.

8)

Tão depressa, tão cedo: Já está pronto? Junto a afirmações, negações ou exclamações de admiração,
dá~lhes mais força: Onde já se viu? Já sei! Já ouviu
a nova? conj Disjuntiva (repetida em princípio de
duas ou mais orações consecutivas vale por ora ...
ora, quer... quer): "Já chora, já se ri, já se enfurece"
(Camões). Já, já: imediatamente, sem demora. Já
agora: enfim, como não há outro remédio. Já que:
desde que, visto que, pois que. Até já: até logo.
Desde já: neste momerlto, a paf1ir deste momento.
Num já: imediatamente. Pata já: para agora, por
agora, por enquanto. (Fonte: michaelis.uol.com.br)

Alternativa "c": correta

O Notada autora: Muito cuidado com as negações!
Prescindir: significa dispensar; não prescindir significa não dispensar. Por isso a alternativa c é considerada correta.
Nas demais (a, b, d, e) ocorre alteração semântica, ou seja, de significado.
792. {FCC- Agente Fiscal de Rendas - Nível 1 2006) "Nem uma nem outra nasceram do acaso, mas
são antes produtos de uma disciplina consciente. Já
Plotao a comparou ao adestramento de cães de raça.
A princípio, esse adestramento limitava-se a uma reduzida classe social, a nobreza". Considere as afirmações
que seguem sobre o fragmento transcrito, respeitado sempre o contexto.
A conjunção mas pode ser substituída, sem prejuízo do sentido original, por nentretanto".

Assertiva "1". Errada. O sentido é o mesmo, mas
a correção gramatical seria prejudicada por causa do
tempo verbal. Precisaria alterar para: embora sejam
antes produtos de uma disciplina consden~e.
Assertlva "11". Errada. O sentido de já.·é de até:
até Platão a comparou ao adestramento. Não há
comparação.

Platão percebera a similaridade que o autor
comenta, baseado na comparação feita pelo filósofo entre "cães de raça" e "nobreza".

Assertiva "111". Certa. A princípio indica inicialmente. Platão a comparou ao adestramento de cães
de raça. Se a princípio esse adestramento limitava-se a
uma reduzida classe social, subentende-se que agora
não mais se limita. Aqui está a informação subentendida.

ill. A expressão A princípio leva ao reconhecimento
de duas informações distintas na frase, uma das
quais está subentendida.

793. (FCC - Agente Fiscal de Rendas - Nível 1 2006) A afirmativa correta é:

11.

O advérbio Já introduz a ideia de que mesmo

Está correto o que se afirma APENAS em
(A) I e li.

(8) 11 e IH.
(C) I.

(DI 11.
lEI 111.

Alternativa "e": correta

O Nota da autora: Importante saber quais são
os significados do vocábulo já.
1)

Agora, neste instqnte, neste momento.

2)

logo, imediatamente.

3)

Desde logo, então.

4)

Sem demora, sem detença.

S)

Nesse tempo: O prado já florido apresentava um
belo aspecto.

(A} Em As regras das artes e ofícios resistiam naturalmente, em virtude da sua própria natureza à exposição escrito dos seus segredos, se outra vírgula
fosse posta antes de naturalmente, o sentido
original não sofreria alteração.
(8) Em resistiam naturalmente, em virtude da sua

própria natureza à exposição escrita, na su bstituição do segmento destacado por "expor na
escrita", o acento indicativo da crase deveria permanecer, conforme o padrão culto da língua.

(C) A frase O seu conteúdo, aproximadamente o
mesmo em todos os povos, é ao mesmo tempo
moral e prático está dara e corretamente reescrita assim: nconfrontando os povos, vê-se que o
mesmo conteúdo é bem próximo, sendo simultâneos o moral e o prático".
(0) Em A educação é uma função tão natural e universal da comunidade humana que, pela própria
evidencia, leva muito tempo a atingir a plena consciéncia daqueles que a recebem e praticam, sendo,
por isso, relativamente tardio o seu primeiro ves-

Coesão e Coerência- Reescritura de frases
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tfgio na tradição literária, os termos destacados

remetem ao mesmo referente.

Alternativa "d": correta

(E} Em O seu conteúdo, aproximadamente o mesmo
em todos os povos, é ao mesmo tempo moral e
prático, se o termo destacado fosse substituído
por "A sua essência~, a palavra mesmo, nas duas

ocorrências, não precisaria sofrer nenhuma
alteração, par;:1 que fosse mantida a correção
t
da frase.

Alternativa "d": correta

O Nota da autora: Questão de coesão e ortogra-

fia.
Relembrando o emprego dos porquês,
a) equivale a pelo qual

Porque

b) vem acompanhado pela palavra razão
(mesmo que subentendida)
Ex: Este ê o caminho por que passo. Por
vocEfoi embora logo?

Porque

É uma explicação, equivale a pois --> Ex: Fui
embora logo porque estava multo cansado.

Porquê

t um substantivo, ou seja, nomeia. Admite
PLURAL! --> Ex: Não sei o porque de sua

O Nota da autora: Questão de coesão, pontua-

ção, concordância nominal e crase.
Na alternativa d, o pronome pessoal oblíquo a e
o pronome possessivo seu referem-se à educação.
Substituindo facillta: leva muito tempo a atingir a
plena consciência daqueles que recebem e praticam
a educação, sendo, por isso, relativamente tardio o
primeiro vestígio da educação.

demoro. O estudo da palavra porquê.

Porquê

.

Alternativa "c": O erro está no verbo confrontar,
não há confronto.
Alternativa "e": As palavras mesmo e próprio
deve sempre concordar com o substantivo ou pronome pessoal a que se refere: Ela mesma, ele próprio.
A sua essência, aproximadamente a mesma.

a) porque"" pois {expllca).
b) porque= pois {explica).
c) por quê= final de frase.
d) porque"' porque razão.
e) porquê- substantivo- os porquês.

795. (FCC - Agente Fiscal de Rendas - Nível 1 -

2006) A frase que está totalmente de acordo com o
padrão culto da língua é:
(A)

As reflexões do iminente estudioso, insertas
em texto bastante acessível ao leigo, nada têm
daquele teor iradvel e tendencioso que se nota
em algumas obras polêmicas.

(8)

Disse adivinhar o que alguns detratores diriam
acerca de questões polêmicas como a de rever
o significado assente de fatos históricos: "é mera
questão de querer auferir prestígio".

794. (FCC - Agente Fiscal de Rendas - Nível 1 2006) " ... para entender por que a viagem de Colombo
acabou e continua sendo uma metáfora ... " No que se

refere à grafia, para estar de acordo com o padrão
culto, a frase que deve ser preenchida com forma
idêntica à destacada acima é:
{A) Referências são sempre interessantes, __ _
despertam curiosidade acerca da obra.
(B) ____ foi a obra que mais o teria impressionado
sobre o assunto, respondeu alguém quando
inda9('1do sobre o motivo da citação.
{C) Alguém poderá perguntar:- O autor citou Braudel, ____ ?
(D) Gostaria de saber ____ ele se interessou especificamente por essa obra de Braudel acerca do
mar Mediterrâneo.
(E) Quem sabe o ___ da citação da obra de Brau~·
del?

Segue a regra da palavra que: quando utl·
lizada no fim de uma frase, será sempre
acentuada -> Ex: Ele faltou, mas náo sei par

qué.

Alternativa "a": Inserindo vírgula antes de
naturalmente, o termo ficaria intercalado e a informação seria: As regras das artes e ofícios resistiam em
virtude da sua própria natureza. Sem a vírgula, indica
circunstância do verbo resistir. O sentido sofre alteração.
Alternativa "b": Não de usa o acento indicativo de crase antes de verbo.

que

(C) Todos reconheceraJ!I que Vossa Senhoria, a despeito da exiguidade do vosso tempo, sempre
recebeu os estudiosos do assunto e lhes deu
grande apoio.
(D)

Sob a rubrica de "As grandes explorações", o
autor leu muito do que lhe sucitou interesse
pelo tema e desejo de pôr em discussão algumas
questões.

(E) Certas pessoas consideram ultrage a hesitação
em associar o in feio da modernidade à Descartes,
mas a questão não pára por aí: há pontos mais
complexos em discussão.

Alternativa "b":correta

•
••

I
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I
O Nota da autora: Questão de coesão;·artograHa e concordância. Alternativa b correta: adivinhar e
assente.
Alternativa "a": eminente, irascível.

Eminente: que ocupa ou está em posição elevada.

'

Iminente: q1ue está prestes a acôntecer.
Alternativa "c": seu tempo = a concordância
com pronome de tratamento é feita na terceira pessoa. O vocábulo apoio não é acentuado.

:-I
I
'

'I

Alternativa "d": Sobre (a respeito de, acerca de)
e suscitou.

Alternativa "e": UltraJe; tirar a crase antes de
Descartes e o acento agudo do verbo para.
Importante ressaltar que esta questão é de 2006,
ou seja, anterior à nova reforma ortográfica. Na
época, o acento diferencial era obrigatório. A partir
de 2009 foi abolido.

796. {FCC- Agente Fiscal de Rendas - Nível 1 2006) "E quando a ética sai de cena, para dar lugar à

definia ele, sem forçar qualquer idealização, uma
vez que chega a salientar no pai seus traços mais
duros, de pouca animosidade.
(8) Fica flagrante a admiração do menino pelo pai,
conservada no tempo, capaz de estimular uma
crônica cujo sentimento básico é o de um antigo
companheirismo, materializado numa ,rotina de
trabalho.
(C) Essa pequena crônica é reveladora do modo que
guardamos as imagens mais intensas da infância,
de cujos encantos continuam a nos fascinar pelo
tempo a fora, sobretudo quando se tratam de
relações familia.res.
(O)

Relatos como este vão de encontro à tese de que
não se perdem em nossas memórias aquilo que
realmente nos marcou, confirmando-se assim o
poder seletivo demonstrado pelas mais fortes
lembranças.

(E) Uma das artimanhas da memória aqui se confirmam porque somos capazes de guardar palavras
e detalhes,reveladores dos tempos da infância,
onde nem suspeitávamos de quão importantes
viriam a ser os tnais simples elementos.

barbárie". Na frase acima, a sequência das ações sai
de cena e dar lugar estabelece uma relação
(A) de causalidade entre valores antagônicos.

Alternativa "b": correta

(B)

de alternância entre duas situações semelhantes.

O Nota da autora: Questão de coesão, coerência, ortografia e concordância.

(C)

de justaposição de fatos independentes.

(D)

entre uma hipótese e um fato que a confirma.

Cuidado com a diferença entre flagrante (que é
evidente, notório) e fragrante (que tem bom odor,
que tem cheiro suave).

(E)

de simultaneidade entre duas ocorrências interdependentes.

Alternativa "a": correta - Pensemos, em primeiro lugar nos verbos: sair e dar lugar: ocorre antagonismo de ideias; agora, na causa: porque a ética sai
de cena? Para dar lugar à barbárie.lndica causalidade.
Alternativa "b": Não há alternância, nem situações semelhantes.
Alternativa "c": Sem justaposição e fatos independentes.
Alternativa "d": Não há hipótese.
Alternativa "e": As ocorrências não são interdependentes.

Correções:
Alternativa "a": Ao deter lembranças de seu pai
e dele mesmo, o narrador enfatizo nos traços em
que melhor se definia, sem forçar qualquer idealização, uma vez que chega a salientár no pai seus traços
mais duros, de pouca animosidade.
Alternativa "c": Essa pequena crônica é reve!adora do modo como guardamos as imagens mais
intensas da infância, cujos encantos continuam a
nos fascinar pelo tempo a fora, sobretudo quando se
trata de relações familiares.
Os encantos da infância continuam a nos fascinar. Tratar é transitivo indireto (singular) acompanhado de se (índice de indeterminação do
sujeito).
Afora: à exceção de, além de, ao longo de. Saiu
pulando pelo corredor afora.

797. (FCC - Agente Fiscal de Rendas - Nível 1 2006) Está dara e correta a redação do seguinte
comentário:

A fora: emprega-se em oposição a dentro. De
dentro a fora, ninguém os vê.

(A) Ao deter lembranças de seu pai e dele mesmo,
o narrador enfatisa nos traços em que melhor se

Alternativa "d": Não se perde aquilo= aquilo
não é perdido.
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Alternativa "e": Uma das artimanhas da memória aqui se confirma = uma é confirmada. Porque
somos capazes= explicação.
. . . somos capazes de guardar palavras e detalhes
reveladores dos tempos da infância, que nem suspeitávamos o quão importantes viriam a ser os mais
simples elementos.

Virulentas: violentas.
Eloquente: expressivo.
799. (AFR/SP - Agente Fiscal de Rendas - Nível

1 - 2002) No texto, estão empregadas no sentido
conotativo todas as palavras da alternativa:
(A)

tripulada, figuras, esculpidas.

(BJ mesa-redonda, intelectualidade, crítica.

Instruções: considere o texto a seguir
para responder às questões (duas).

(C)

tripulada, intelectualidade, criticas.

(D)

tripulada, audiência, esculpidas.

Faz algum tempo, participei de uma mesa-redonda, tripulada por grandes figuras de nossas letras
e intelectualidade. Na audif!ncia, milhares de pessoas
aplaudiam as frases bem esculpidas, as sínteses elegan~es e as criticas virulentas. Um belo espetáculo de
uso e/aquente da palavra.

(E) mesa-redonda, figuras, sínteses.

Mas fui para casa com um grande desconforto.
Essas pessoas estavam traindo os deveres essenciais do intelectual: 1) dizer o que precisa ser dito de
acordo com o julgamento próprio e não dizer o que
traz aplauso; 2) mostrar o caminho percorrido e não a
resposta pronta; 3) não falar sobre o que não entende,
pois desvaloriza a própria atividade intelectual. Meus
colegas de mesa haviam pecado. (Cláudio de Moura
Castro. Veja, 07.11.2001)

Conotação: ldeia ou sentimento que uma palavra ou coisa pode sugerir; significado suplementar
que se atribui a uma palavra, expressão ou objeto,
por se estabelecer algum tipo de associação com
outras palavras, objetos e seres, ou outros contextos
e situações, além daqueles presentes ou referidos
diretamente

798. (AFR/SP- Agente Fiscal de Rendas- Nívell 2002) Considerando o contexto verbal acima, podem
ser substituídas as palavras e expressões negritadas,
sem prejuízo do sentido, por, respectivamente:
(A) pilàtada, artistas, construfdas, patogênico,
suasivb.

per~

(B) pilotada, escritores, lavradas, violentas, expressivo.
(C) composta, escritores, construídas, violentas,
expressivo.

Alternativa "a": correta
O Nota da autora: Questão de coesão e semântica

Denotação: significado básico e objetivo de
uma palavra, um signo, um símbolo etc., sem derivações, sentidos figurados.
Facilitando: denotação é o sentido do dicionário
e conotação é o sentido figurado.
Todas as palavras da primeira alternativa encontram-se em sentido figurado, metafórico.
Palavras denotativas: b) mesa-redonda, intelectualldade e crítica; c) intelectualldade e críticas; d}
audiência; e} mesa-redonda e síntese.

(0) composta, artistas, lavradas, pestilentas, persuasivo.

800. (AFR/SP- Agente Fiscal de Rendas- Nível1
- 2002) Assinale a alterna.tiva correta quanto à acentuação e ortografia das palavras.

(E) pilotada, artistas,
expressivo.

(A) Quem não para a fim de descansar durante a viajem, pode parar no céu.

construídas,

pestilentas,

Alternativa "c": correta
O Nota da autora: Questão de coesão e semân~
tica (ortografia). Não há necessidade de consultar o
dicionário por haver um contexto.
Por eliminação
Tripulada: no contexto, composta. Eliminam-se
-ª,Qe~.

(B) Se eu ganhar na loteria, vou me prevenir e por o
dinheiro num banco na Suíça.
(C) No pedido de abono, explicou porque ontem
não pode comparecer ao trabalho.
(D) Com frequência, despendia esforços que o deixavam abalado.
(E) Os ambiciosos retem as informações que garant_,am sua ascenção.

Figuras: escritores ou artistas.
E:;culpidas: construídas. Eliminada a Q.

Alternativa "d": correta
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O Nota da autora: Questão de coesão, verbo,
ortografia e acentuação.
A fim de: finalidade.

--------------~.-

mente para facilitar seu raciocínio na hora da prova
-sempre desmembre as informações:
1. novo desafio de governo = novo desafio
governamental;

Afim: semelhante.
Viajem: verbo - conjuga-se.

2. tem como consequência um novo requisito de
gestão, o que implica a necessidade de desenvolvimento de novos modelos de governança =
requer o desenvolvimento de novos modelos de
gestão e de governança;

Viagem: substantivo.
Alternativa "a"- Viagem.
Alternativa "b"- Prevenir
Alternativa "c" - Por que- está subentendida a
palavra razão, por isso deve ficar separada.
Alternativa "e"- Retêm (plural) e ascensão.

3. para se alcançarem os objetivos e metas de

governo, em sintonia com a sociedade = com
vistas ao alc<mce das metas de governo, em sintonia com a sociedade.

3.CESPE
Trecho para julgar o item.
Trecho para julgar o item.
A experiência de governança pública tem mostrado que os sistemas democráticos de governo se fortalecem à medida que os governos efeitos assumem
a liderança de processos de mudanças que buscam o
atendimento das demandas de sociedades cada vez
mais complexas e alcançam resultados positivos perceptíveis pela população.
Contemporaneamente, para o alcance de resultados de desenvolvimento nacional, exige--se dessa liderança não apenas o enfrentamento de desafios de gestão, como a busca da eficiência na execução dos projetos e das atividades governamentais, no conhecido
lema de ufazermais com menos~ mas também o desafio
de ufazerme/horu (com mais quafídade), como se espera,
por exemplo, nos serviços públicos de educação e saúde
prestados à população. Esse novo desafio de governo
tem como consequência um novo requisito de gestão, o
que implica a necessidade de desenvolvimento de novos
modelos de govemança para se alcançarem os objetivos
e metas de governo, em sintonia com a sociedade. (. ..)
Internet: <http://aquarius.mcti.gov.br>
(com adaptações).

O crescimento populacional e econômico, aliado
à evolução dos mercados e à complexidade das relações sociais, traduz-se em demandas por serviços públicos mais sofisticados, em maior quantidade e com mais
qualidade. Para estar à altura das exigên'cias da
sociedade do século XXI. o desafio que se coloca

ao pais é a construcão de um Estado "inteligente':
que incorpore os avancos tecnológicos. a rapidez
e as facilidades da era digital.
Por dentro do Brasil. Modernização da gestão
pública. Internet (com adaptaçóe:J.

802. (CESPE/UnB - TCU - Auditor Federal de
Controle Externo/2013) Conferiria maior clareza
ao texto a seguinte reescrita do segundo período
do trecho, dado o adequado estabelecimento
das relações sintáticas entre os termos que integram trecho as orações do segmento: Para estar à
altura das exigências da sociedade do século XXI,
o Brasil deve aceitar o desafio de construção de
um Estado "inteligente", que incorpore os avanços tecnológicos, a rapidez e as facilidades da era
digital.
( ) Certo ( ) Errado

801. (CESPE/UnB- TCU- Auditor Federal de Controle Externo/2013) Sem prejuízo da coerência e
da correção gramatical do texto, o último período
do segundo parágrafo poderia ser assim resumido:
Esse novo desafio governamental requer o desen·
volvimento de novos modelos de gestão e de gover~
nança, com vistas ao alcance das metas de governo,
em sintonia com a sociedade.

Certo.
O Nota da autora: Questão de estrutura
sintática, ou seja, análise sintática e período composto. Perceba como a reescritura ·deixou a ideia
mais clara:

( ) Certo ( ) Errado

-Para estar à altura das exigências da sociedade
do século XXI= oração subordinada adverbial final
(para algo);

Certo- Note que o sentido foi mantido e não há
erro gramatical. Vejamos as substituições separada-

-o Brasil deve aceitar o desafio de construção de
um Estado "inteligenteu =oração principal.
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grafo anterior, trata-se de anáfora; ao substituir por
udevido ao cenáriou, passa a indicar causa. O sentido
é alterado.
-que incorpore os avanços tecnológicos, a rapidez e as facilidades da era digital= oração subordinada adjetiva (por possuir pronome relativo: que= o
qual) explicativa (por possuir pontuação).
i

incorpore

os avijnços tecnJ.,iógicos, a rapidez e as
facilidades

V.T.D.

O.D.

804, (CESPE/UnB - TCU - Auditor Federal de
Controle Externo/2013} No segundo parágrafo, a
expressão "Nesse cenário" retoma, por coesão, o contexto anteriormente descrito: o do Brasil no século
XXI, caracterizado por um uambiente de crescimento
e de fortes demandas sociais, com maior conscientização e participação de uma sociedade plural".

{ ) Certo ( ) Errado
Trecho para julgar os itens.

...

( )

Em um pa(s de ·dimens6es continentais e com
mais de cinco mil municípios, como o Brasil, o boa gestão pública é condição necessária para o desenvolvimento com sustentabilidade e inclusão social. É por
meio de uma gestão eficaz que o governo reúne instrumentos para melhor atender às demandas por políticas inclusivos e por serviços públicos em um ambiente
de crescimento e de fortes demandas sociais, com
maior conscientização e participação de uma sociedade plural.
Nesse cenário, fez-se necessário repensar o
modelo de administração da máquina pública. A Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF), em vigor desde maio
de 2000, estabelece, entre outras exigências, o equilíbrio das contas governomentois, que possibilita ao
Estado assumir o compromisso de investir na melhoria
da sua capacidade de execução e, assim, prestar serviços adequados e implementar política; públicas eficazes e eficientes, garantindo, ao mesmo tempo, transparência na execução de programas governamentais
e acesso desimpedido às informações solicitadas pelo
cidadão.
Por dentro do Brasil. Modernização da gestão
pública. Internet (com adaptações).
803. (CESPE/UnB- TCU- Auditor Federal de Controle Externo/2013) O período que inicia o segundo
parágrafo do trecho poderia ser corretamente reescrito, sem prejuízo das informações originais, da
seguint~ forma: Devido ao cenário, fez necessário
repensar-se o modelo administrativo da máquina
pública. '

Certo- Exato, como foi comentado na questão
anterior, há caso anafórico: retoma a ideia do parágrafo anterior.

Trecho para os itens.

(... )No setor público, a situação não é diferente. As
organizações públicas têm instituído as unidades de
educação corporativa, abrigadas sob a denominação
"escolas de governo'; com papel semelhante ao das
universidades corporativas. Respeitam-se, decerto, as
caracteri"sticas particulares da administração pública.
De forma semelhante às universidades coroorativas desenvolvidas nor arandes emoresas arivadas para assegurar o alinhamento da capacitação
aos valores e desafios estratégicos que tais empresas enfrentam, o governo necessita de que~
assumam um papel de «escola corporativa de gestão';
alinhando-se às políticas e diretrizes de governo no
sentido da melhoria da gestão pública.(...)
Adriano Cesar Ferreira Amorim. O programa de
capacitação de servidores públicos e de cidadãos do
Tribunal de Contas da União: um exemplo de atuação
estratégica das escolas de governo. Revista do TCU,
ano 45, n. o26,jan.-abr.l2013.1ntemet:<http://porta/2.
tcu.gov.br> (com adaptações).
805, (CESPE/UnB- TCE/RO- Auditor de Controle
Externo/2013) A expressão "as escolas" faz referência às 'escolas de governo'.

( } Certo ( ) Errado

( ) Certo ( ) Errado

Errado - Nem precisamos dividir as informações, pois a informação é curta e já aparece um erro
no início do período: Nesse cenário = o pronome
demonstrativo n~ retoma a ideia citada no pará-

Certo - Trata-se de coesão textual e não há
necessidade de repetir termo. Substitua para se certificar: As organizações públicas têm instituído as
unidades de educação corporativa, abrigadas sob
a denominação "escolas de governo", com papel
semelhante ao das universidades corporativas. {...)

••
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De forma semelhante às universidades corporativas,
desenvolvidas por grandes empresas privadas para
assegurar o alinhamento da capacitação aos valores
e desafios estratégicos que tais empresas enfrentam,
o governo necessita de que as escolas f de goyerngl
assumam um pape! de "escola corporativa de gestão"

oração passa a ser restritiva com a retirada da vírgula:
sentido alterado.

806. (CESPE/UnB- TCE/RO- Auditor de Controle
Externo/2013) A coerência e a correção gramatical do texto seriam prejudicadas caso o trecho "De
forma semelhante (...) grandes empresas privadas"
fosse reescrito da seguinte forma: De forma semelhante, as grandes empresas privadas desenvolvem
universidades corporativas.

Regência: dois verbos com o mesmo complemento só é admissível se possuírem a mesma predicação e exigirem a mesma preposição, ou não
exigirem preposição. A reescritura está incorreta.
'
Veja o porquê:
-aproxima-se da sociedade;
-incorpora a sociedade.
Exemplo de verbos transitivos diretos para esclarecer: Estudei e entendi a matéria.
Curiosidade: a colocação do pronome pessoal
oblíquo, no início, está correta.

( ) Certo ( } Errado
Texto para as duas questões seguintes.
Certo- De forma semelhante a algo (às universidades). As universidades corporativas foram desenvolvidas pelas grandes empresas privadas, ou seja, o
sentido foi alterado, inverteu-se a informação.

Trecho para o item.

(..J Essa prática nos revela uma nova conçepdio
de Estado que se aproxima da sociedade e a jacorpora oor meio de atores sociais. A própria Constituição
Federal estabeleceu inúmeros mecanismos e instrumentos de gestão que preveem a incorporação de atores sociais na gestão pública, em especial, nas áreas de
saúde, meio ambiente e educação. (...)
Adriano Cesar Ferreira Amorim. O programa de
capacitação de servidores públicos e de cidadãos do
Tribunal de Contas da União: um exemplo de atuação
estratégica das escolas de governo. Revista do TCU,
ano 45, n.<> 26,jan.-abrJ2013./nternet:<http://portal2.
tcu.gov.br> (com adaptações).
807. (CESPE/UnB- TCE/RO- Auditor de Controle
Externo/2013) Seriam preservadas as ideias originais e a correção gramatical do texto, caso o perfodo
"Essa prática (...) atores sociais" fosse reescrito da
seguinte forma: Essa prática revela- nos uma nova
concepção de Estado que se aproxima e incorpora a
sociedade por meio de atores sociais.
( ) Certo ( ) Errado

Errado- Dois erros: pontuação e fegência.
Pontuação: No trecho original, há pontuação
antes do pronome relativo e isso indica que a oração
é adjetiva- explicativa e generaliza; na reescritura, a

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde,
o Brasil éo sétimo país com maior incidência de assassinatos de mulheres. São dez homicídios por dia. Ao abrir
qualquer j;rna/, o feitor encontrará notícias de algum
caso "do dia: O, do dia 16 de outubro dizia respeito a
lo/anda, uma jovem paulistana de vinte e um anos de
idade, que foi ataCada em uma academia de ginóstica,
na tarde do dia anterior, pelo ex- namorado, com auem
havia terminado o relacionamento um dia anteç_
A imprensa costuma chamar casos como o de
folanda de ~crimes passionais~ como se eles tivessem
sido movidos por amor. Não são. Amor não mata; o
que mata é a sensação de poder que o ex-parceiro tem
sobre a vftima. O criminoso tem certeza de que a vítima
lhe oertence: ~se ela não for minha, não vai ser de mais
ninguém." t a completa desumanização da mulher,
transformada em um objeto sobre o qual alguém tem
propriedade, pelo simples fato de, algum día, eles proprietário e objeto- terem sido um "casal:

O caráter passional não justifica um homicídio, pois o tipo penal não reconhece a paixão como
motivo para um assassinato, podendo, inclusive, a
pena imposta ao crime ser aumentada se for reco·
nhecido que o réu agiu com motivação torpe ou fútil,
QQ ainda~ dOr possibilidade de defesa à vftima.
Mas a quem interessa dizer que tal crime é pmsional, que o réu estava sofrendo com a rejeição, ou
que ele não conseguia enxergar a própria vida com a
ausência da mulher amada? Com esse discurso, colo·
ca-se a violência contra a mulher no âmbito privado,
para justificar frases do tipo "em briga de marido e
mulher, ninguém mete a colher: Assim, afasta-se a
necessidade de uma discussão geral e mudança social
em relação a esses crimes, como se algo entre os dois
iustificasse a violência, a tortura, o assassinato. LavaIJlQi as mãos e fingimos que, se nos aoroximarmos,
~invadindo a privacidade alheia.
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Nádia Lapa. "Crime passional": não é amor, é
poder. Internet: <www.cartacapital.com.br>
(com adaptações).

coino esperávamos; 3.") causa: como chovesse, não
safmos; 4.") igual proporção (quanto): estudei tanto
como {ou quanto) você.

808. (CESPE/UnB- TCE/ES- Analista Administra~
tivo/2013) No que se refere a aspectos linguisticos
do texto, assinale a opção correta.

809. {CESPE/UnB- TCE/ES- Analista Administrativo/2013) Assinale a opção correta, com relação ao
texto.

(A) Em "O criminoso tem certeza de que a vítima lhe

(A) A forma verbal Nafasta-se" (último parágrafo)

pertence" (segundo parágrafo), a oração "de que
a vítima lhe pertence" funciona como um dos
complementos verbais de "tem".

pode ser substituída, com correção gramatical,
por é afastado.

(B) Na oração "com quem havia terminado o relacio-

namento um dia antes" (primeiro parágrafo), o
verbo haver está empregado como verbo impessoal.
(C) A oração use nos aproximarmosn (último pará-

grafo) expressa, em relaçâo à oração principal,
circunstância de tempo, estando entre vírgulas
porque está deslocada no período.
(D) ·O vocábulo "comon (segundo parágrafo) poderia

ser substituído, nas duas ocorrências, por conforme, sem prejuízo para a coerência do texto.
(E) O emprego da preposição "a" em na quem inte-

ressa dizer que tal crime é passional' (último
parágrafo) justifica-se pela regência da forma
verbal "interessa".

Alternativa correta: letra "e" - Ordem direta:
Dizer que tal crime é passional interessa a alguém=
a quem., A preposição é exigida pelo verbo transitivo
indireto ·e faz parte do objeto indireto.

Altern~tiva "a"- Opa! Quem tem, tem algo =
verbo transitivo direto; objeto direto: certeza. Quem
tem certeza, tem certeza de algo= ude que a vítima
lhe pertenceu possui função de complemento nominal e não de complemento verbal.
Alternativa 9 b"- O .verbo haver é impessoal
quando possui sentido de existir ou ocorrer, ou
indica tempo decorrido. No caso me-ncionado, possui função de verbo auxiliar. Substituindo os dois
verbos por um, o haver desaparece e por isso o cha~
ma mos de auxiliar: havia terminado =terminou.
Alternativa "c" - A oração indica condição e
está entre vírgulas por haver intercalação dentro
da oração. Leia o que está em negrito: Lavamos as
mãos e fingimos que, se nos aproximarmos, estare~

(B) A forma verbal "justificasse" (último parágrafo)

poderia, com correção gramatical, ser flexionada
no plural, dada a possibilidade de concordância
com o antecedente mais próximo: Nos doisn.
(C) Seria mantida a correção gramatical do texto

caso fosse inserida uma vírgula imediatamente
após a segunda ocorrência da partícula "ou" (terceiro parágrafo).
(D) O vocábulo "sem" (terceiro parágrafo) introduz
uma oração de natureza adverbiaL
(E) As formas verbais nLavamos" e HestaremosH

(último parágrafo) poderiam ser substituídas,
respectivamente, por Lavemos e estaríamos, sem
prejuízo da correçâo gramatical e do sentido original do período.

Alternativa correta: letra "d"- Agiu como? A
oração é adverbial modaL
Alternativa "a"- Afasta-se a necessidade"" voz
passiva sintética; na passiva analítica teríamos "" a
necessidade é afastada.
Alternativa "b"- Como se algo justificasse: o
sujeito é ALGO e não "os dois".
Alternativa "c" - Poderia inserir uma vírgula
após a segunda ocorrência denou" se fosse, também,
inserida uma vírgula após ainda: o réu agiu com motivação torpe ou fútil, ou, ainda, sem dar possibilidade
de defesa à vítima. Inserir apenas uma vírgula acarretaria erro.
Alternativa "e"- Lavamos e estaremos indicam
certeza; lavemos e estaríamos, dúvida, condição, ou
seja, o sentido é alterado.

Texto para a questão.

mos invadindo a privacidade alheia.

Alternativa "d" - Apenas o segundo possui
ide-ia de conformidade, de regra e pode ser substituído; o primeiro exemplifica apenas.

TITULO 1- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
o Estatuto da Igualdade
Racial, destinado a garantir à oopulacão negra a efe-

DICA -Como pode indicar: 1.0) comparação: forte
como um touro; 2.") conformidade: tudo se realizou

tiva cão da ig!Ja{dade de ooortunjdades a defesa
dos direitos étnicos individuais coletivos e difusos e o

~··Art. 1. 0 Esta Lei instituí
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combate à discriminacão eàs demais formas de intolerância étnica.
Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se:
1- discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada
em raça, cor, descendência ou origem nacional ou
étnica que tenha por objeto anular au restringir o
reconhecimento, gozo ou exercido, em igualdade de
condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos oo/ítico econômico social cul1J!..[QJ. ou em qualquer outro campo da vida pública ou
privada;
(...}.

Lei n." 12.288/2010. Internet: <www.olanalto.gov.

Qr>.

810. {CESPE/UnB - TCE/ES - Analista Administrativo/2013) Considerando os sentidos e aspectos
linguísticos do texto acima, assinale a opção correta.
{A) Estaria mantida a correção gramatical do texto

caso a forma infinitiva "garantir" estivesse flexionada no plural, para concordar com a expressão
"a efetivação da igualdade de oportunidades,( ...)
e às demais fOrmas de intolerância étnica".

Alternativa "a" - O verbo garantir concorda
com o sujeito "o Estatuto da Igualdade Racial". É verbo
transitivo direto e indireto, seguido de seus devidos
complementos- objeto direto e objeto indireto.
Alternativa "b"- Ocorre paralelismo sintático,
pois os termos possuem função de objeto direto do
verbo garantir, além de haver especificação. Os arti·
gos definidos são obrigatórios.
Relembre: Artigos têm como objetivo individualizar, destacar ou determinar um ser ou um objeto=
a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa
dos direitos étnicos individuais coletivos e difusos e c
combate à diScriminacão e às demais formas de intolerãncia étnica. Pode ser u_sado, também, para mencionar uma espécie.
Alternativa "c" - Possui função de complemento nominal e a preposição é obrigatória (regência}: combate a algo= à discriminação e às demais
formas de intolerância étnica.
Alternativa "e"- Não haveria prejufzo. Pode-se
pluralizar o substantivo e citar todos os adjetivos, ou
repetir a preposição exigida pelo adjunto a'dverbial
de lugar.

Texto para a questão.

(B) A supressão do artigo "a" empregado antes de

"defesa" e a do artigo "o" empregado antes de
"combate" (ambos em negrito) manteriam a correção gramatical do texto e tornariam mais claras as relações entre os termos da oração.
(C) A expressão "às demais" {em negrito) poderia ser

correta e coerentemente substitufda por demais.
{D) A oração "que tenha por objeto" poderia ser

substituída,sem prejuízo da correção gramatical
do texto, por cujo objetivo seja.
(E) Haveria prejulzo para a correção gramatical do

texto caso a expressão Nnos campos político,
econômico, social, cultural" fosse substituída por
no campo político, no econômico, no social, no cultural.

Alternativa correta: letra "d"- descendência ou
origem nacional ou étnica que tenha oor objeto anular
ou restringir o reconhecimento: o pronome relativo
que retoma descendência ou origem nacional ou
étnica. Substituindo, teremos: descendência ou origem nacional ou étnica mjo obietivo seio anular ou
restringir o reconhecimento. O relativo passa a concordar com objetivo e indica posse do termo anterior {o
objetivo da descendência ou origem nacional ou
étnica seja anular), fazendo com que a frase permaneça correta.

O Programa Bolsa Família foi responsável por
28% da queda da extrema pobréza na última década.
Éo que aponta o estudo Efeitos Macroeconômicos

do Programa Bolsa Familia- uma Análise Comparativa das Transferências Sociais, divulgado
em 15/10!2073, em Brasília. De acordo com os dados
apresentados, entre 2002 e 2012 a oroporcão de brasileiros aue vivem com menos de RS 10 caiu de 8 8%
para 3 6%. O índice de pobreza caiu em 80% dos municípios do país.
Comparado a outras transferências públicas, o referido oroqrama éo que reduz a desigualdade e a oobreza
ao menor custo. Cada real adicional aplicado na Bolsa
Família impacto a desigualdade 369% e 86% o mais
que a previdência social em geral e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), respectivamente. Os dados da
pesquisa atestam o caráter sustentável do oroqrama,
visto que o Bolsa Eaml'lia e o BK gastam iuntos em
média J% do PIB brasileira enquanto a maioria dos oaíses europeus gasta mais que isso. Somente em 2012 o
governo federal dos Estados Unidos da América destinou U$315 bilhões cerca de2%de seu PIB oara programas com essa finqlidade. No mesmo ano, os programas
do Brasil representaram um gasto de R$ 21,1 bilhões,
apenas 0,46% do PIB do país.
Atualmente, o programa Bolsa Faml1ia atende
cerca de 13,8 milhões de famílias, o que significa que o
benefício é destinado a aproximadamente 50 milhões
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de individuas
sileira.

um ouarto de toda a poou/acão bra-

Programa Balsa Famf/io reduziu a miséria em 28%
nos últimos dez anos. Internet (com adaptações}.

Alternativa "e"- l Há diferença entre as preposições para e como; 2. Concordância errada: o
governo gastou.

Texto para a questão-

811. {CESPE/UnB- TCE/ES- Analista Administrativo/2013) Assinale a opção em que a proposta de

O crescente quadro da violência em São Paulo
fator que gera medo na sociedade e insegurança
para empresas e investidores tem desafiado o antigo
axioma sociológico de que a exclusão é a grande causadora da criminafidade. O Brasil f, hoje, um dos pafses com a menor taxa de desemprego g_promoveu, nos
últimos dez anos, um significativo processo de ascensão socioeconômica da população, sem precedentes
em nossa história recente.

reescrita para trecho do texto está gi·amaticalmente
correta e coerente com as ideias nele apresentadas.
(A) uentre 2002 e 2012 (...) para 3,6%u ~parágrafo):
"em 2002, 8,8% de brasileiros viviam com menos
de R$ 70; em 2012, essa proporção reduziu-se
para 3,6%.
(8)

"o referido programa (...) ao menor custo" ~
parágrafo): a desigualdade e a pobreza é reduzida de maneira mais eficiente por meio do referido programa.

(C) "Os dados da pesquisa {...) a maioria dos países
europeus gasta mais que isso"~ parágrafo): Em
comparação à outros países europeus, o Brasil
gasta um valor menor do seu PlB para manter o
Bolsa Família e o BPC, o que comprova o caráter
sustentável do programa.
{O)

"um quarto de toda a população brasileira" ~
parágrafo): um quarto de toda a população brasileira que recebem o benefício do Bolsa Família.

(E) "Somente em 2012 (.. .) essa finalidade" ~pará
grafo): O governo dos Estados Unidos da América gastaram, somente em 2012, U$ 315 bilhões,

Antoninho Marmo Trevisan. O paradoxo entre o
crime eo emprego. In: Visão Jurfdica, n. 0 88, 2013, p. 16.

812. (CESPE/UnB- TCE/ES- Analista Administrativo/2013) Estariam garantidas a correção gramatical e a coerência textual se, no trecho acima,
(A) o ponto empregado ao final do primeiro período

fosse substituído por vírgula e, imediatamente
após esta, feitos os devidos ajustes de maiúsculas
e minúsculas, fosse fntrodyzida a conjunção pois.
(B) a forma verbal "é" fosse substituída por sendo e a

conjunção "e" fosse suprimida do trecho.
(C) o ponto empregado ao final do primeiro período

fosse substituído por ponto e vírgula e, imediatamente após este, feitos os devidos ajustes de
maiúsculas e minúsculas, fosse introduzida a
expressão visando que.

aproximadamente 2% de seu "PIS, com programas de transferência de renda.

Alternativa correta: letra "a" - O sentido é o
mesmo e a concordância entre verbo e sujeito passa
a ser correta: 8,8% viviam; essa proporção reduziu-se.
Alternativa "b"- Ocorreu transposição da voz
ativa para a passiva sintética {verbo ser+ partidpio)
e a concordância está incorreta. Correção: a desigualdade e a pobreza são reduzidas. Quanto ao sen~
tido, foi inserida informação extra: a expressão "de
maneira mais eficiente", além de também não haver
necessidade de usar "por meio do" no agente da passiva. Apen,as pelo referido programa estaria correto.
Alternàtiva "c" - 1. O sentido foi alterado; 2.
Acento indicativo de crase errado: a outros = não se
usa crase antes de pronome indefinido, nem antes
de palavra masculina, nem em expressão singular+
plural.
Alternativa "d" -1. O sentido foi mantido se voltarmos ao texto; 2. Concordância errada: um quarto
de toda a população brasileira que recebe_

{0)

o segundo período, feitos os devidos ajustes de
maiúsculas e minúsculas, fosse introduzido pela
conjunção Portanto.

(E)

a vírgula logo após "São Paulo" fosse substituída
pela forma verbal .é. e a que sucede uinvestidores"
fosse substituída pela conjunção porque.

:-.Alternativa correta: letra "a" - Substituição
sugerida: O crescente quadro da violência em São
Paulo, fator que gera medo na sociedade e insegurança para empresas e investidores, tem desafiado
o antigo axioma -sociológico de que a exclusão é a
grande causadora da criminalídade pois o Brasil é,
hoje, um dos países com a menor taxa de desemprego e promoveu, nos últimos dez anos ... = a ideia
da segunda oração é de explicação e por isso torna-se correto o emprego da conjunção pois ligando as
orações.
Dica: pois equivalendo a porque é explicação;
equivalendo a fogo é conclusão.

i

l~
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Alternativa "b"- Altera a coerência. Os verbos
das orações anteriores estão no presente indicando
ações habituais e isso deve ser mantido na oração "O
Brasil é ...~; se retirar a conjunção "e" aditiva, será retirada a ideia de adição entre as orações.

..

.,
,.

Alternativa "c" - Não há relação de finalidade
expressa por visando que, a fim dEi que.
Alternativa "d"- Também não há ideia de consequência (na oração subordinada) ou de condu são
(na oração coordenada).
Alternativa "e" - A relação é adicional e não
explicativa, não cabendo a conjunção porque.

Texto para as questões.

A violéncio contra a juventude negra foi debatida,
em outubro, pela Comissão de Direitos Humanos do
Senado. De acordo com o estudo A Cor dos Homiddios no Brasil, desenvolvido pelo coordenador da área
de estudos do viol<!ncia da Faculdade Latino-Americana no Rio de Janeiro, de 2001 a 2010, enquanto o
índice de mortalidade entre jovens brancos no país caiu
27,1 %. o de mortalidade entre negros cresceu 35,9%.
Com base em dados do sistema de informações

de mortalidade, do Ministério da Saúde, a pesquisa
revela que, no Brasif, as maiores vítimas de violência
são jovens negros com baixa escolaridade. O racismo
é a maior motivação para os crimes. Alagoas, Espírito
Santo, Paraíba, Pará, Distrito Federal e Pernambuco
são as unidades da Federação que mais registram
casos de homicídios contra negros.
Outro dado da pesquisa mostra que, em 2010,
quase 35 mil negros foram assassinados no país. "Os
números deveriam ser preocupantes para um PAÍ.i
que aparenta não ter enfrentamentos étnicos reliqio~
sos de fronteiras raciais ou polfticos. Representam
um volume de mortes violentas bem superior ao de
muitas regiões do mundo que atravessaram conflitos
armados internos ou externos~ avalia o pesquisador.
uÉ uma situação alarmante, que coloca o Brasil
entre os piores lugares do mundo -sétimo lugarem relação ao homicídio mas em situação pior ainda
em relacão à morte de jovens negros. O governo
reconhece que esse é um problema histórico que afeta
especificamente a juventude negra~ disse a porta-voz da Secretaria Nacional da Juventude da Presidéncia da República.

(A) O vocábulo "contra" classifica-se como preposição e denota oposição.
(B) A correção gramatical do texto seria mantida
caso a vírgula empregada imediatamente depois
da palavra 'homicídio' fosse suprimida.
(C) As aspas foram empregadas no texto· para isolar
trechos de discurso indireto.
(O) O referente do sujeito da oração 'Representam
um volume de mortes violentas bem superior
ao de muitas regiões do mundo' é "enfrentamentos étnicos, religiosos, de fronteiras, raciais
ou políticos".
(E) Os vocábulos "país" e "homicídios" são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica.

Alternativa correta: letra "a"- Casos de homicídio contra negros: é preposição por ligar palavras e
expressa fundamentalmente oposição, direção contrária, assim no sentido próprio como no figurado:
remar contra a maté; casou contra a vontade.
Alternativa "b"- A vírgula anteposta à conjunção adversativa é obrigatória.
Alternativa "c"- Pelo contrário: as aspas indicam discurso direto, isto é, são as falas do pesquisador e da porta~voz da Secretaria Nacional da Juven~
tude da Presidência da República.
Alternativa "d"- Os números representam.
Alternativa "e"- Regras distintas: pa-ís= hiato;
=paroxítona terminada em ditongo.

ho-mi~cí-dios

814. {CESPE/UnB- TCE/ES- Analista Administrativo/2013) A respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto, assinale a opção correta.
(A) A expressão 'em relação à' (em negrito) poderia
ser correta e coerentemente substituída por no
que concerne à.
(8) Sem prejuízo da correção gramatical e da coerência do texto, poderia ser inserida uma vírgula
logo após "país" {em negrito).
(C) O emprego da vírgula logo após "27,1%" {em
negrito) é facultativo.

Extermínio de jovens negros preocupa autorida~
des brasileiras. 'Internet: (com adaptações).

(O) O termo "enquanto" (em negrito), que
expressa, no texto, circunstância de conformidade, poderia ser substituído, coerentemente,
por como.

813. (CESPE/UnB- TCE/ES- Analista Administrativo/2013) No que se refere aos aspectoslinguísticos
do texto, ãssinale a opção correta.

{E) O termo 'especificamente' (em negrito) poderia
ser substituído, sem prejuízo da correção grama~
tical e do sentido original do texto, por exclusivamente.
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Alternativa correta: letra "a" - É importante
notar que a crase foi mantida; em seguida, vejamos
o significado de no que concerne à= possuir uma
relação com; dizer respeito a; em relação a.
Alternativa "b" - o que é pronome relativo
(equivale a o qual} e está inserido em uma oração subordinada adjetiva (por possuir pronome
relativo) restritiva (por não possuir pontuação). Ao
inserir a vírgula, passamos a ter uma oração adjetiva explicativa, alterando o sentido de restrição
para genérico. Relembrando: explicativa = todos;
restritiva= alguns.
Alternativa "c" - a vírgula é obrigatória por
separar orações com sujeitos distintos: o índice de
mortalidade entre jovens brancos no pais caiu 27,1%,
o de mortalidade entre negros cresceu 35,9%.
Alternativa "d"- enquanto, no contexto, possui
ideia de proporcionalidade (à medida que, à proporçãO que) e não pode ser substituído por como que
pode indicar: 1.0 ) comparação; 2.0 ) conformidade; 3.0 )
causa; 4.0 ) igual proporção (quanto).
Alternativa "e"- especificamente: de maneira
especifica. ExemplO: preciso que me explique especificamente este assunto;
- exclusivamente: ---+ de modo particular, único.
Exemplo: escrevia exclusivamente crônicas.
---+de modo exclusivo, principal. Exemplo: dedicou-se exclusivamente à literatura.

Trecho para julgar o item.
O Tribunal de Contas da União (TCU) avaliou
ações para a elaboração de diagnóstico e suporte à
educação básica. A auditoria conferiu asoectos relativos ao Plano de Acões'Articuladas à assistência técnica orestada oelo Ministério da Educacão (MfQ e ao
levantamento de dados necessários à formacão e ao
cálculo do índice de desenvolvimento da educacão
básica fiDEB/. (... )
TCU avalia gestão da educação bósica em municfpios brasileiros. Notfcia publicada em 12/9/2013. fnternet:<www tcu.qov.brl>(com adaptações).
815. (CESPE/UnB- TCU- Auditor Federal de Controle Externo/2013) Em "A auditoria conferiu aspectos relativos ao Plano de Ações Articuladas (...) e ao
cálculo do ·índice de desenvolvimento da educação
básica (lDEB)", o verbo conferir está empregado com
o sentido de outorgar.
( ) Certo ( ) Errado
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Errado- Não possui sentido de outorgar (conferir a alguém uma honra). Uma palavra pode possuir
vários significados, vamos ao verbo conferir:
v.t.d. e v. bit. Verificar; comparar duas coisas para
ver se elas estão corretas: conferiu os produtos;
comparou as cópias com os originais. P.ext. Outorgar; conferir a alguém uma honra, poder ou prêmio:
o presidente conferiu poderes ao funcionário. v.t.d.
Certificar a correção ou a exatidão de: conferia as
contas do mês. v.t.d. e v.i. Estar em conformidade
com: seu bilhete confere com o resultado da mega
sena; o quadro confere. v.bit. P.ext. Atribuir; fazer
com que algo ou alguém possua determinado
aspecto: a decoração conferiu sobriedade ao apartamento.

Trecho para a questão.
(. .. )No setor público, a situação não é diferente. As
organizações públicas têm instituído as unidades de
educação corporativa, abrigadas sob a denominação
llescolas de govemo; com papel semelhante ao das
universidades corporativas. Respeitam-se, decerto as
características particulares da administração pública.

...

( )

Adriano Cesar Ferreira Amorim. O programa de
capacitação de servidores públicas e de cidadãos do
Tribunal de Contas da União: um exemplo de atuação
estratégica das escolas de governo. Revista do TCU,
ano 45, n. o 26,jan.-abr./2013.1nternet:<http://parta/2.
tcu.gov.br> (com adaptações).
816. (CESPE/UnB- TCE/RO- Auditor de Controle
Externo/2013) Sem prejuízo da correção gramatical
do seu sentido original, o termo "decerto" poderia
ser substituído pelo vocábulo porventura.
( ) Certo ( ) Errado

Errado - Decerto significa "em que há certeza;
por certo; certamente" e porventura demonstra que
o falante expressa, no plano hipotético, o teor da
oração que pretende modificar; por hipótese, por
acaso.

Trecho para o próximo item.
.. Erribora as conquistas obtidas a partir da Revofúção Francesa tenham possibilitado a consolidação
da concepção de cidadania, elas não foram suficientes para que essa condição se verificasse na prática.
A mera declaração formal das liberdades nos doeu-

mentos e nas legislações esboroava diante da inexorável exclusão econômica da maioria da poput;;;;
Em vista disso, jó no século XIX, buscaram-se os direitos sociais com ações estatais que compensassem tais
desigualdades, municiando os desvalidos com direitos
implantados e construídos de forma coletiva em prol
da saúde, da educação, da moradia, do trabalho, do
lazer e da cultura para todos.(...)

Errado - A vírgula após a conjunção adversativa está incorreta. Estaria correta se houvesse intercalação posposta, mas não há; a expressão é que é
de realce e pode ser retirada. Assim, teríamos (uma
opção de correção): Mas, apenas depois da Segunda
Guerra Mundial, a cidadania solidificou-se. O sentido,
também, foi alterado.

Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego.
Secretaria de Inspeção do Trabalho. A inclusão de
pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

819. (CESPE - Auditor-Fiscal do Trabalho MTE/2013) Em: ''O direito de ir e vir, de trabalhar e

2.aed., Brasília. 2007. Internet: <www.domi·
niopublico.gov.br> {com adaptações).

de estudar é a mola mestra da inclusão de qualquer
cidadão": O direito de ir e vir, o de trabalhar e o de
estudar são a mola mestra da inclusão de qualquer
cidadão.

817. (CESPE - Auditor·Fiscal do Trabalho MTE/2013) A expressão "tais desigualdades", empre-

( ) Certo ( ) Errado

gada, no período em que ocorre, sem um referente
explícito, está associada à "inexorável exclusão econômica da maioria da população".
( ) Certo ( ) Errado

Certo- Facilitando o esquema de coesão:
1) A mera declaração formal das liberdades nos
documentos e nas legislações esboroava diante
da inexorável exclusão econômica da maioria
da população;
2)

3)

Em vista disso: preposição de+ pronome anafá rico isso = retoma a ideia do período anterior;
buscaram-se os direitos sociais com ações estatais que compensassem tais desigualdades:
retoma, mais uma vez a inexorável exclusão econômica da maioria da população.

Cada um dos itens abaixo apresenta uma
proposta de reescrita de trecho do texto (Brasil.

Ministério do Trabalho e Emprego. Secretaria
de Inspeção do Trabalho. A inclusão de pes·
soas com deficiência no mercado de trabalho.)
- indicado entre aspas - , que deve ser julgada
certa se estiver gramaticalmente correta e mantiver o sentido original do texto, ou errada, em caso
contrário.

818. (CESPE - Auditor-Fiscal do Trabalho MTE/2013) Em: "No entanto, foi somente depois
da Segunda Guerra Mundial que a afirmação da
cidadania se completou": Mas, apenas depois da
Segunda Guerra Mundial é que a cidadania solidificou-se.
( ) Certo ( ) Errado

Certo
O Nota da autora: Questão de coesão e ·t::oncordância.
Inserindo o artigo definido masculino singular,
evidencia-se o sujeito composto e por isso o
verbo deve ir para o plural: O direito de ir e vir,
o (direito) de trabalhar e o {direito) de estudar
são a mola mestra da inclusão de qualquer cidadão.

820. (CESPE - Auditor·Fiscal do Trabalho MTE/2013) Em: "Desses trabalhadores, espera-se
profissionalismo, dedicação, assiduidade, enfim, atributos ínsitos a qualquer empregado": Esperam-se
desses trabalhadores profissionalismo, dedicação,
assiduidade, enfim, atributos imanentes a qualquer
empregado.
{ ) Certo ( ) Errado

~~
Certo
O Nota da autora: Questão de coesão e concordância.
No primeiro trecho, o verbo está anteposto ao
sujeito composto e pode concordar apenas com
o primeiro núcleo; na reescritura, o verbo concorda com todos os núcleos: profissionalismo,
dedicação, assiduidade... O verbo esperar (T.D.) +
se {pronome apassivador) indica que a oração está
na voz passiva sintética. Transportando para a passiva analítica: profissionalismo, dedicação, assiduidade... são esperados desses trabalhadores.

821. (CESPE - Auditor-Fiscal do Trabalho MTE/2013) Em: "A mera declaração formal das liber-
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dades nos documentos e nas legislações esboroava
diante da inexorável exclusão econômica da maioria da população": A simples declaração formal das
liberdades nos documentos e nas legislações ruíam
frente à fatal exclusão econômica da maior parte da
população.

toda a ideia do período anterior, além de alterar
o tempo verbal condicional (futuro do pretérito
do indicativo) para ação certa {presente do indicativo).

Trecho para o próximo item.

) Certo { ) Errado

I
Errado

O Nota da autora: Questão de coerência (sentido) e concordância.
1)

Concordância: A simples declaração ruía (eis o
erro); 2. Esboroar: Reduzir {-se) a pó ou a pedaços, a escombros; DESMORONAR; 3. Ruir: Deixar
de existir; DESAPARECER.

Trecho para o- próximo item.
(...) Esse enfoque explica o aumento maior de
oportunidades de emprego para as mulheres, em
razão, sobretudo, das características da atual divisão do trabalho por sexo: o emprego em atividades
de tempo parcial atrairia prioritariamente as mulheres, pois permitir/o compatibilizar trabalho doméstico
e trabalho remunerado; como mão de obra secundária, as mulheres aceitariam salários inferiores, o que
atenderia mais imediatamente à demanda dos setores público e privado, até porque, ,em face do aumento
do desemprego, seriam provavelmente as primeiras a
serem dispensadas.
Em outras palavras, existe uma oposição entre
elevação da taxa de emprego feminina- ou "feminização" do emprego- e a "precarização" das relações de trabalho, e isso explica vantagens comparativas da mão de obra feminina sobre a masculina.
Tânia M. Fontene/e-Mourão. Mulheres no topo de
carreira: flexibilidade e persistência. Brasil: Secretaria
Especial de Poffticas para as Mulheres, 2006.
Internet: <www.dominiopublico.gov.br> (com
adaptações).
822. (CESPE - Auditor-Fiscal do Trabalho MTE/201.3) A substituição do trecho "o que atenderia» por qUe atendem manteria a correção gramatical
e a coerência do texto.
( ) Certo { ) Errado

Errado- Não são as mulheres que atendem à
demanda. Como há pronome demonstrativo (o =
isso) seguido de relativo {que), o anafórico retoma

Existe no mercado uma tendência de crescimento
da taxa de atividade feminina e de melhoria para as
mulheres na disputa por postos de trabalho. De fato,
desde meados dos anos oitenta do século XX, a taxa
anual de emprego das mulheres mostra-se mais elevada que a masculina, o que representa um forte
aumento de pessoas do sexo feminino entr~ a população ocupada.
Muitas razões podem explicar esse comportamento mais favorável às mulheres do que aos
homens, no que se refere à expansão do nível de ocupação. Uma delas decorre da amplitude do processo
de reestruturação produtiva iniciada na década de
noventa do século passado, que afeta principalmente
o emprego industrial, cuja redução massiva tem rebatimentos negativos e incide mais sobre os homens do
que sobre as mulheres, pouco representadas no setor.

...

( )

Tânia M. Fontenele-Mcmráo. Mulheres no topo de
carreira: flexibilidade e persistência. Brasil: Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres, 2006.
Internet: <www.dominiopublico.gov.br> (com
adaptações).
823. (CESPE - Auditor-Fiscal do Trabalho MTE/2013) Não haveria prejuízo para a correção
gramatical ou para o sentido original do texto caso o
primeiro período do segundo parágrafo fosse assim
reescrito: Muitos são os motivos que podem explicar esse comportamento mais favorável a mulher
do que os homens, quanto à expansão do nível de
ocupação.
( ) Certo { ) Errado

Errado- Regência errada: favorável à mulher do
que aos homens.

4.CETRO
824. (Cetro- Auditor Fis..:al Tributário Municipal
- Campinas!SP) Em relação ao trecho: "[...] é possí~
vel argumentar que o crescimento do PIB provoca o
crescimento do comércio e não vice-versa", retirado
do terceiro parágrafo, assinale a alternativa cujo
vocábulo-destacado pertence à mesma classe gramatical de "possívelff.

..'
,,
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"Os defensores do livre comércio também não
precisam ter receio de que a abertura não tenha
resultado em crescimento adicional em alguns
países em desenvolvimento[. ..]"

pornográficas a menores de 18 anos. A portaria
proíbe ainda os menores de 18 anos de irem a
motéis e rodeios sem a companhia ou autorização dos pais. (Folha Sudeste, 06/06/92)

se sua infraestrutura for insuficiente ou se
suas políticas domésticas impedirem investidores de aproveitar as oportunidade\s de mercado[...]"

Alternativa correta: letra "a" - O habitat é o
mesmo: leão e guepardo vivem nas Savanas.

(C) "Se um comércio mais livre reduz a pobreza, é
pretensioso da parte dos críticos reivindicar que
possuem mais integridade."

Alternativa "b" - O governo não pode tomar
medida alguma, ou o governo pode tomar várias medidas.

(D) "Como demonstrou o historiador Frank Trentmann, a defesa do livre _comércio na Grã-Bretanha[.. .]"

Alternativa "c"- A família de quem? Dele ou do
pai? Embora saibamos que se trata da mesma família, a estrutura sintática está incorreta.

(E) "Mais convincente é a drástica recuperação nas
taxas de expansão dos PIBs da lndia e China[.. .]"

Alternativa "d" - O uso do pronome relativo
que distante do vocábulo a que se refere causa erro.
Claro que o livro foi encadernado e não o diretor.
Deveria ser assim reescrita a frase: O romancista
doou um exemplar de seu livro, que foi encadernado
em brochura, para o diretor da escola.

(A)

(8) "[...]

••

...,

Alternativa correta: letra "b"
O Nota da autora: Questão de morfologia.
Possível e domésticas possuem função morfológica de adjetivo (qualifica).

Alternativa "a"- Substantivo (nomeia).
Alternativa "c"~ Substantivo (nomeia).

Alternativa "e"- Essa é bem engraçada: 1. de
quem são as fitas de sexo explícito? (ambiguidade
=suas); 2. !rem a mo'téis e rodeios sem a companhia
ou autorização dos pais: imagine você um menor
de 18 anos chegando ao motel com a namorada e
os pais.

Alternativa "d"- Substantivo (nomeia).
Alternativa "e" - Substantivo (nomeia), equivale à expressão recuperação drástica.

S.PUC
825. (PUC/PR- TCE/MS - Auditor/2013) Todas as
frases a seguir são ambíguas, EXCETO UMA. Indique-a.
(A) Leão e guepardo são felinos de grande porte.
Seu habitat natural são as savanas da África.
{8) Não há uma só medida que o governo possa
tomar. (frase usada na transmissão de um telejornal}.
(C) Gastou mais de 12 milhões de dólares herdados

do pai, cuja família fez fortuna no ramo de construção de estradas de ferro, com festas, viagens,
bebidas e mulheres. (Veja, 10/03/2004)
(D) O romancista· doou um exemplar de seu livro
para o diretor da escola que foi encadernado em
brochura.
·
{E) As videolocadoras de São Carlos est5o escondendo suas fitas de sexo explícito. A decisão
atende a uma portaria de dezembro de 91, do
Juizado de Menores, que proíbe que as casas
de víd"eo aluguem, exponham e vendam fitas

826. (PUC/PR- TCE/MS- Auditor/2013) Com relação à sentença a seguir, é CORRETO afirmar:
"Diante desse cenório, são essenciais a construção, a
compreensão e a comunicação de estratégias corporativas
m& assegurem resultados capazes de atender às expectativas do Estado, do Congresso Nacional e da sociedade em
relação à atuação e ao papel conferido, ao longo da história, ao Tribunal de Contas da União."
Fonte:<http://porta/2.tcu.gov.br!portal/pagelportai/TCU/
p/anejamento_gest ao/planejamento2011/index.html>.

(A) Segundo a Nomenclatura Gramatical Brasileira,
trata-se de um período simples, pois é uma sentença que contém uma única oração.
{B} O pronome relativo "que", sublinhado no texto,
exerce a função sintática de sujeito do verbo
#assegurem" e retoma o sintagma nominal
"estratégias corporativas".
(C) O sujeito do verbo "ser" (la linha do texto) é composto, ·constituído por 2 núcleos: "construção" e
"compreensão".
(D) O pronome relativo "que", sublinhado no texto,
pode ser substituído por "nas quais" sem prejuízo sintático ou semãntico da sentença.
(E) Em relação à regência do verbo "atender", sublinhado no texto, pode-se afirmar que ele exige
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um complemento, o qual se liga ao verbo por
meio da preposição "deu.

{B) Os termos "legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação, renúncia" são substantivos do
gênero feminino e estão empregados em paralelismo sintático.

Alternativa correta: letra "b" - Façamos a pergunta para entontrar o sujeito: o que assegurem
resultados capazes de atender às expectativas do
Estado? A compreensão e a comunicação de estratégias corporativas que assegurem resultados.

(C) Os pares de palavras "direta/indireta" e "externo/
interno" são empregados com função adjetivai, e
as palavras de cada par estabelecem entre si uma
oposição de sentidos.

l. O que é pronome relativo porque pode ser
substitufdo por as quais;
2. O relativo retoma estratégias corporativas;
3. Como o que está mais próximo do verbo assegurar, possui função de sujeito.
Alternativa "a" - O número ele oração é exatamente o mesmo que o número de verbos. Sendo
assim, há 3 orações:
"Diante desse cenário, são essenciais a construçã.o, a compreensão e a comunicação de estratégias
corporativas que assegurem resultados capazes de
atender às expectativas do Estado, do Congresso
Nacional e da sociedade em relação à atuação e ao
papel conferido, ao longo da história, ao Tribunal de
Contas da União." '
Alternativa "cn - O que são essenciais? A construção, a compreensão e a comunicação de estratégias corporativas""' sujeito.
Alternativa "d"- Sabemos que possui função
de sujeito e que pode ser substituído por as quais.
11>- f)ica: não há preposição no sujeito, ou seja,
não cabe nas quais (preposição em + relativo as
,quais).

Alternativa "e"- Atente a algo e não de algo:
atende às expectativas.
827. {PUC/PR- TCI;/MS- Auditor/2013) Em relação
ao emprego vocabular no parágrafo a seguir, selecione a alternativa INCORRETA.

"A atual Constituicão estabelece que a fisca/izacão contábil, financeira orcamentária operacional e pqtrimonial
da União e das entidades da administração direta e indi&JlL quanto à legalidade legitimidade economicidade
apficacão das subvenções e renúncia de receitas, deve ser
exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle
externo e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
H

Fonte: <http://porta/2.tcu.gov.br/portal/
page!portal!rCU!planejamento_gestao!pfanejamento2011/index.html>.
(A) As palavras "financeira, orçamentária, operacional,

patrimonial" são adjetivos que qualificam, modificam o significado do substantivo "fiscalização", e
são formadas pelo processo de derivação sufixar.

(0) O termo "mediante" é um advérbio, que pode ser
substituído no texto pelas expressões "por meio
de" ou "por intermédio de".
(E} As palavras "Constituição, União, Congresso
Nacional" são empregadas como substantivos
próprios no texto. As duas primeiras são substantivos simples, e a terceira, substantivo composto.

Alternativa correta: letra "d" -,Mediante é preposição e possui sentido de através de; com a intervenção de. Pode ser, também, adjetivo: Que pode ser
utilizado como intermediário.
Alternativa "a"- A fiscalização (substantivo) é
financeira, orçamentária, operacional, patrimonial
(adjetivos) e todos possuem sufixo, já que financeira
vem de finança; orçamentária, de orçamento; operacional, de operação.
Alternativa "b" - São substantivos por nomearem e por admitirem o artigo ao lado: a legalidade, a
legitimidade, a economicidade, a aplicação, a renúncia; paralelismo sintático: quanto à _,. legalidade,
quanto à _,. legitimidade, quanto à _,. economicidade, quanto à_,. aplicação, quanto à_,. renúncia.
Observação: o emprego da crase está errado,
pois há apenas uma preposição, perceba que não há
artigo nos termos seguintes, Estaria correto se assim
fosse redigido: quanto à legalidade à legitimidade
à economicidade à aplicacão das subvenções e à
renúncia de receitas. Outra opção: quanto a Jerull:
dade legitimidade economicidade, aplícacão das
subvenções e renúncia de receitas.
Alternativa "c"- Adjetivos porque a administração é direta e a administração é indireta. Opostos por
razões óbvias.
Alternativa ue" - Substantivos próprios por
denominar um ser único, específico, diferenciando~o
do restante do grupo . Geralmente é grafado com
letra maiúscula. Por exemplo, São Paulo é o nome
próprio de uma cidade, ou seja, especifica um ser
dentro de Um grupo que se denomina pelo substantivo cOmum cidade, Constituição e União: substan·
tivo simples = formado por um radical apenas; Congresso Nacional: substantivo composto = formado
por mais de um radical.
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{A) "individuas engajados se formarem".

(B) "formarem-se indivíduos engajados".

828. (FGV ~ Auditor Fiscal Tributário dá Receita
Municipal- Prefeitura de Cuíabá/2016) "De forma
contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus
anos de Ensino Médio foram, sim, muito significativos
para uma formação dita cidadã, e não só voltada aos
vestibulares". Assinale a opção que indica o erro de
norma culta presente no fragmento acima.

{A) O uso inadequado do acento grave em "às principais críticas".
{8) O erro de concordância na forma verbal "se ouve".

(C) O emprego incoerente do vocábulo "sim", entre
vírgulas.
(D) O erro de concordância no emprego do vocábulo "muito".
(E) O mau uso da forma "aos" em lugar de "paro os".

Alternativa correta: letra "b"

{C) "o engajamento e formação de indivíduos".
(D) "que se formem indivíduos engajados".

(E) "o formoçáo de indivíduos engajados".

Alternativa correta: letra "e" - O verbo formar
deve ser alterado por um nome (substantivo, no
caso): formação. A preposição "de" passa a ser exigida (formação de alguém).
Alternativa "a" - Permanece o verbo: se formarem.

Alternativa "b"- Forma verbal: formarem-se.
Alternativa "c"- Além de ser alterado o sentido,
há erro gramatical, pois o artigo deveria ser usado
nos dois termos (o engajamento e a formação de indivíduos), ou em nenhum (engajamento e formação de
indivíduos).

Alternativa "d" Forma verbal: se formem.
w

O Nota da autora: Questão de concordância,
regência e pontuação.
-Verbo transitivo direto+ se (pronome apassivador) = voz passiva sintética e possui sujeito. Na voz
passiva analítica para entender melhor: principais
críticas que são ouvidas. Equivale a principais críti-

cas que se ouvem.
Alternativa "a" - O acento grave está correto
porque o adjetivo "contrária" exige a preposição
"a": de forma contrária a algo. Mais o artigo (as) que
acompanha o adjetivo (principais) e o substantivo
feminino plural "críticas"= às.
Outro raciocínio e mais fácil: substitua os vocábulos femininos por masculinos que pertençam à
mesma classe gramatical, se resultar em "ao", haverá
crase.
De forma contrária às principais críticas= De forma
contrária aos principais elogios.

Alternativa "c"- O vocábulo está enfatizando e
aparece entre vírgulas por estar intercalado.
Alternativa "d" - Muito é advérbio de intensidade e não admite flexão (plural e feminino).

Alternativa "e"- Voltada a algo (aos vestibula~
res}, ou voltado para algo = as duas construções são

830. {FGV - Auditor Fiscal Tributário da Receita
Municipal- Prefeitura de Cuiabá/2016) No segmento "Ê disso que trata a educação: [formar indivíduos engajados socialmente e que saibam conviver]".
Colocando o segmento entre colchetes em forma
paralelística, teríamos:
(A) "formar

indivíduos
sabendo conviver".

engajados socialmente e

(B) ~formação de indivíduos engajados socialmente e
com sabedoria no convivência".
(C) "formação de individuas engajados socialmente e
sabendo conviver".
(0) "que formassem indivíduos engajados socialmente
e que saibam conviver".
(E) "que formem indivíduos engajados socialmente e
que saibam conviver".

Alternativa correta: letra "e" - Paralelismo:
duas ou mais ideias ligadas a um termo e, o mais
importante, que possuam correlação verbal.
Trata disto:
que formem indivíduos engajados socialmente

corretas.

e
829. (FGV Auditor Fiscal Tributário da Receita
Municipal~ Prefeitura de Cuiabá/2016} "É disso
w

que trata a educação: formar indivíduos engajados".
Colocando o segmento sublinhado na forma nomi~
nal, tem-se:

(indivíduos) que saibam conviver.
Verbos no presente do subjuntivo.

Alternativa "a"- Uso de formas verbais distintas: infinitivo e gerúndio.

Coesão e Coerência - Reescritura de frases
Alternativa "b"- A preposição ucomu quebra o
paralelismo. Há paralelismo nesta estrutura:
Estudou com prazer e (com} afinco.
Alternativa "c"- Uso de formas verbais distintas: infinitivo e gerúndio.
Alternativa "d"- O erro está no verbo "formaru
conjugado em tempo distinto (pretérito imperfeito
do subjuntivo).
831. {FGV - Auditor Fiscal Tributário da Receita
Municipal- Prefeitura de Cuiabá/2016) "É disso
que trata a educação: formar indivíduos engajados uns
com os outros, socialmente e que saibam conviver. Estd
aí também a grande diferença da educação familiar,
quando convivemos apenas com nossos pares". Nesse

segmento do texto, o termc ai
(A) tem como referente o momento de engajamento social.
(8)

refere-se a um lugar, mais especificamente, o
.espaço escolar.

(C) liga-se a um termo anterior, representativo de

uma ação.
{0) indica simultaneamente tempo e !ugar como

realidades indistintas.
(E) possui valor estilístico, sendo semanticamente
expletivo.
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(B) "Está af também a grande diferença da educação
familiar, quando convivemos apenas com nossos
pares".
(C) "A escola nos permite entrar em contato de forma
sistemdtica com outros mundos, outros olhares.
outros saberes, opiniões diferentes das nossas, culturas até então desconhecidas".
(0) "É o convívio com professores e colegas que nos dó

suporte para refletir sobre nossas posições".

(E) "Hoje trabalhando com educação".

Alternativa correta: letra "a"
O Nota da autora: Questão muito polêmica,
mas não foi anulada. Analisemos juntos.
Na alternativa "a", há reciprocidade: uns com os
outros. Isso não ocorre nas alternativas posteriores.
Qual a polêmica? No comando da questão, é pedido
o valor semântico. Mesmo pensando semanticamente (no significado das palavras), esta é a única
frase "diferente".

Alternativa "b" - Conviver com alguém "" companhia.
Alternativa "c"- Entrarem contato com alguém
=interação, encontro.
Alternativa "d"- Convívio com alguém"" companhia.
Alternativa "e"- Trabalho com educação= instrumento, ocupação.

Alternativa correta: letra "c" - Ligado à ação
do verbo usaber conviver", pois esta é a· grande diferença da educação familiar: formar indívfduos engajados uns com os outros, SÇJciafmente e que saibam
conviver.

Q!JESTÕES INÉDITAS

Alternativa "a"- Poderia estar ligado à ação
de formar indivíduos engajados, não se refere ao
momento de engajamento.

833. (Duda Nogueira) Assinale o segmento que dá
sequência ao texto, respeitando a coerência entre as
ideias e a correção gramatical.

Alternativa "b"- Impossível, no contexto, referir-se a lugar.

Houve um tempo em que eu respondia que não
queria ver a cara das minhas personagens quando me
chegavam pedidos de adaptação de romances meus
ao cinema. Digamos que eu era então uma espécie
de radical da escrita: o que não passava pela palavra
posta num papel simplesmente não existia. Fernando
Meirelles foi uma das vítimas dessa intransigência.
Quando o "EnsaiO sobre a Cegueira" foi publicado
no Brasil, salvo erro, em 1995, imediatamente me
escreveu para manifestar o seu interesse em adaptá-lo. Teria sido o seu primeiro filme, antes de "Cidade
de Deusn, antes de "O Jardineiro Fiel'~ se não tivesse
esbarrado com o muro da resistência do autor a
conhecer os atores que iriam dar consistência e outfa
realidade às figuras desenhadas pela sua imaginação.
Não me lembro do que sucedeu depois.

Alternativa "d"- Não indica tempo e/ou lugar.
Alternativa "e" - Se possuísse valor -expletivo,
poderia ,ser retirado. Não pode.
832. (FGV·,. Auditor Fiscal Tributário da Receita
Municipal· Prefeitura de Cuiabá/2016} Assinale
a opção que indica o segmento de texto em que a
preposição com mostra valor semãntico diferente
dos demais.
{A}

"l disso

que trata a educação: formar indivíduos
engajados uns com os outros, socialmente e que
saibam conviver".

Revisaço* -língua Portuguesa • Dudo Nogueira

1234,

i

•-I

•.,

Escrevi a Fernando expondo-lhe as minhas
razões? Não lhe escrevi sequer, deixando que o silêncio respondesse por mim? Melhor do que eu, ele o
saberá. Ao autor do livro só lhe resta pedir desculpa e
agradecer a sua generosidade de espírito, uma generosidade que lhe permitiu aceitar a minha recusa
sem a menor acrimônia. Tanto mais que, agora si n,
já conheço a cara das minhas perso·nagens. Será p,iedso dizer que gostei delas? Será preciso dizer que
gostei, e muito, do filme?
Nunca esquecerei a tremenda emoção que
experimentei

José Saramago
(A) depois de passar por tráS de uma janela, em fila,
as mulheres que vão pagar com os seus corpos
a comida que lhes havia sido sonegada, a elas e
aos seus homens.
(8} ao ver passar por trás de uma janela, em fila, as

mulheres que vão pagar com os seus corpos a
comida que lhe havia sido sonegada, a elas e aos
seus homens.
(C} depois de passarem por trás de uma janela, em
fila, as mulheres que vão pagar com os seus corpos a comida que lhes havia sido sonegado, a
elas e aos seus homens.
(0} ao ver passar por trá~ de uma janela, em fila, as

mulheres que vão pagar com os seus corpos a
comida que lhes havia sido sonegada, a elas e
aos seus homens.
(E} depois de passarem por trás de uma janela, erri
fila, as mulheres que vão pagar com os seus corpos a comida que lhes havia sido sonegado, a
elas e aos teus homens.

Resposta correta: "d" - Quando experimentei
a tremenda sensação? Ao ver passar por trás de uma
janela, ou quando vi passar por trás de uma janela. A
gramática está correta e a coerência impecável, pois
se refere a tempo (quando).
(A) Concordância: depois de passarem por trás
de uma janela, em fila, as mulheres o verbo deve
concordar com o sujeito.
(B) Coesão: a comida que lhes {às mulheres)
havia sido sonegada.
{C) Concordância: a comida que lhes havia sido

sonegada= o adjetivo concorda com o substantivo
feminino singular '!a comida".
(E) Coesão e concordância: a elas e aos seus
homens= o pronome possessivo deve estar na terceira pessoa, como mencionado anteriormente em
useus corpos".

Trecho para a questão.
O governo poquistanês lançou um pacote de
medidas antiterroristas por causa do ataque a uma
escola em 16 de dezembro, no qual morreram 732
menores e vórios funcionórios do colégio, situado em
Peshawar, nos óreas tribais do noroeste dÓ país.
834- (Ouda Nogueira) Caso os termos em destaque

fossem substituídos, haveria o sinal indicativo de
crase e o sentido seria mantido em:
(A) a prisões em 16 de dezembro, no qual morreram
132 detentos e vários funcionários do presídio,
situado em Peshawar, nas áreas tribais do nora~
este do país.
{B) aquela prisão em 16 de dezembro, no qual morreram 132 detentos e vários funcionários do presídio, situado em Peshawar, nas áreas tribais do
noroeste do país.

{C) a alguma prisão em 16 de dezembro, no qual
morreram'132 menores e vários funcionários do
colégio, situaqo em Peshawar, nas áreas tribais
do noroeste do país.
{0) a repartições em 16 de dezembro, no qual morreram 132 réus e vários funcionários do fórum,

situado em Peshawar, nas áreas tribais do nora·
este do país.
(E) a uma igreja em 16 de dezembro, no qual morreram 132 animais e vários funcionários do fórum,

situado em Peshawar, nas áreas tribais do noroeste do pais.

Resposta correta: "b"

O Nota da autora: questão d_e crase e coerência
textual. São necessárias duas análises em cada alternativa.
1. por causa do ataque àquela prisão.

.,_ DICA
Se pensar na regência, pode acertar, mas pode
errar. Se substituir o pronome demonstrativo + o
substantivo feminino por um substantivo masculino e
resultar ao, haverá crase no pronome demonstrativo
feminino:
Por causa do ataque ao local= àquela prisão.
Se se tratasse de um termo masculino, seria obrigatório inserir a crase da mesma forma:
Por causa do ataque ao local= àquele presldio.
No pronome demonstrativo, pode existir o
acento indicativo de crase. A regra é não pode haver
crase antes de palavra masculina.

Coesão e Coerência - Reescritura de frases

2. A coesão também está correta: morreram 132
detentos e vários funcionários do presídio.
Prisão: local onde as pessoas ficam detidas.
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Igreja: templo que acolhe os cristãos; local ou
edifício onde os cristãos se reúnem para as celebrações ou cultos.
(Fonte: Livro Simufadaço Língua Portuguesa, Editora

Presídio: Estabelecimento público destinado a
receber presos; prisão, cárcere, cadeia.

JusPodivm)

a}

1. a prisões: não se usa crase em expressões formadas por singular+ plural;
2. coesão correta: morreram l32 detentos e
vários funcionários do presídio.
c}

l. a alguma prisão: não há crase entes de pronome indefinido. Façamos a substituiçáo por um
termo masculino e veremos que não resultará em ao
=ataque a algum preso.
2. coesão incorreta: morreram 132 menores e
vários funcionários do colégio. Difícil deduzir que
havia menores no presídio, embora você possa imaginar. Para evitar recurso, note que existe ligação de
todos os termos e ocorre sinonímia entre escola e
colégio: O governo paquistanês lançou um pacote de
medidas antiterrorístas por causa do ataque a uma
escola em 16 de dezembro, no qual morreram 132
menores e vários funcionários do colégio. Colégio
não é sinônimo de prisão.
Colégio: estabelecimento público ou particular
de instrução secundária.
Pri~ão:

DICAS
1. O QUE É COESÃO TEXTUAL?
Quando falamos de coesão textual, falamos a
respeito dos mecanismos linguísticos que permitem
uma sequência lógico-semãntica entre as partes de
um texto, sejam elas palavras, frases, parágrafos, etc.
Entre os elementos que garantem a coesão de um
texto, temos:
•

As referências e as reiteraçõe~: Este tipo de
coesão acontece quando um termo faz referência a outro dentro do texto, quando reitera algo
que já foi dito antes ou quando uma palavra é
substituída por outra que possui com ela alguma
relação semântica. Alguns destes termos só
podem ser compreendidos mediante estas relações com outros termos do texto, como é o caso
da anáfora e da catáfora.

•

As substituições lexicais {elementos que fazem
a coesão lexical): este tipo de coesão acontece
quando um termo é substituído por outro dentro do texto, estabelecendo com ele uma relação
de sinonímia, antonímia, hiponímia ou hiperonímia, ou mesmo quando há a repetição da mesma
unidade lexical (mesma palavra).

•

Os conectares (elementos que fazem a coesão
interfrásica): estes elementos coesivos estabelecem as relações de dependência e ligação entre
os termos, ou seja, são conjunções, preposições
e advérbios conectivos.

•

A correlação dos verbos (coesão temporal e
aspectual): consiste na correta utilização dos
tempos verbais, ordenando assim os acontecimentos de uma forma lógica e linear, que
irá permitir a compreensão da sequência dos
mesmos.

local onde as pessoas ficam detidas.

d}
1. a repartições: não se usa crase em expressões
formadas por singular+ plural;

2. coesão correta: morreram 132 réus e vários
funcionários do fórum.
Fórum: lugar onde está situado o poder judiciário e que abriga os tribunais.
Repartição: dependência de serviço público.
e}

1. a uma igreja: não há crase entes de artigo
Indefinido. Façamos a substituição por um termo
masculino e veremos que não resultará em ao= ataque a um fiel.
2. coesão incorreta: morreram 132 animajs e
vários funcionários do fórum. 132 animais na igreja?
Incoerente o trecho. Poderia haver funcionários do
fórum na igreja? Sim, mas pela estrutura do perfodo, podemos descartar a possibilidade, já que não
ocorre relação de sinonímia.
Fórum: dependência de serviço público.

São os elementos coesivos de um texto que permitem as articulações e ligações entre suas diferentes partes, bem como a sequenciação das ideias.

2. O ,QUE É COER~NCIA TEXTUAL?
Quando falamos em coerência textual, falamos
acerca da significação do texto, e não mais dos elementos estruturais que o compõem. Um texto pode
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estar perfeitamente coeso, porém incoerente. E o
caso do exemplo: "As ruas estão molhadas porque
não choveu"

sentação de ideias ou fatos não relacionados
entre si, fere o princípio da relevância, e trazem
incoerência ao texto.

Há elementos coesivos no texto acima, como a
conjunção, a sequência lógica dos verbos, enfim,
do ponto de vista da COESÃO, o texto não tem
nenhum problema. Contudo, ao ler o que diz o
texto, percebemos facilmente que há uma incoerência, pois se as ruas estão molhadas, é porque alguém molhou, ou a chuva, ou algum outro
evento. Não ter chovido não é o motivo de as ruas
estarem molhadas. O texto está incoerente.

Outros dois conceitos importantes para a construção da coerência textual são a continuidade
temática e a progressão semântica.

Podemos entender melhor a coerência compreendendo os seus três princípios básicos:
l)

Principio da Não Contradição: em um texto não
se pode ter situações ou i dei as que se contradizem entre si, ou seja, que quebram a lógica.

2)

Princípio da Não Tautologia: Tautologia é um
vício de linguagem que consiste na repetição de
alguma ideia, utilizando palavras diferentes. Um
texto coerente precisa transmitir alguma informação, mas quando hárepetição excessiva de
palavras ou termos, o texto corre o risco de não
conseguir transmitir a informação. Caso ele não
construa uma informação ou mensagem completa, então ele será incoerente

3} Princípio da Relevância: Fragmentos de textos
que falam de assuntos diferentes, e que não se
relacionam entre si, acabam tornando o texto
incoerente, mesmo que suas partes contenham
certa coerência individual. Sendo assim, a repre-

Há quebra de continuidade temática quando
não se faz a correlação entre uma e outras partes do
texto (quebrando também a coesão). A sensação é
que se mudou o assunto (tema) sem avisar ao leitor.
Já a quebra da progressão semântica acontece
quando não há a introdução de novas informações
para dar sequência a um todo significativo (que é o
texto). A sensação do leitor é que o texto é demasiadamente prolixo, e que não chega ao ponto que interessa, ao objetivo final da mensagem.
Em resumo, podemos dizer que a coesão trata
da conexão harmoniosa entre as partes do texto, do
parágrafo, da frase. Ela permite a ligação entre as
palavras e frases, fazendo com que um dê se'quência
lógica ao outro. A coerência, por sua vez, é a 'relação
lógica entre as ideias, fazendo com que umas complementem as outras, não se contradigam e formem
um todo significativo que é o texto.
Vale salientar também que há muito para se
estudar sobre coerência e coesão textuais, e que
cada um dos conceitos apresent9dos acima podem
e devem ser melhor investigados para serem melhor
compreendidos. (Fonte: http://www.infoescola.com/
redacao/coesao-e~coerencia*textual}
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Como não é pedido em todos os concursos, direcione seus estudos: confira o edital. Lembre-se: seu
tempo é precioso.

Q!JESTÕES FÁCEIS
1. VUNESP
01. (Vunesp- Agente de Segurança Penitenciária
- SP/200g) Assinale a alternativa correta quanto ao
emprego de parôni_mos.
(A) O juiz agiu com descrição, para não tornar evidente a sua dúvida.

---------

figura de linguagem muito comum nos textos. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, esse
recurso de linguagem.
(A) Metáfora: consiste em designar alguma coisa,
mediante uma palavra ou expressão cujo significado tem uma relação de semelhança ou analogia.
(B) Personificação: figura que consiste em atribuir
qualidades humanas a animais e,coisas.
(C) Ironia: figura de linguagem em que se diz o contrário do que se quer dar a entender.
{0) Hipérbole: consiste em enfatizar ou exagerar no

significado de palavras, expressões ou frases.
(E) Eufemismo: figura de linguagem que substitui
um termo grosseiro por outro mais suave.

(8) O réu se disse inocente, e foi fragrante a dúvida

do juiz.
(C) O réu foi descriminado da acusação pelo habilidoso juiz.
(0) O reu teve sua pena de oito anos proferida pelo

imilierttejuiz.
(E) O réu ficou feliz: o juiz diferiu sentença favorável
a sua absolvição.

Alternativa correta: letra "a" -Imagine a cena
no sentido denotativo (real). Imaginou? Assim, percebe que há uma metáfora, ou seja, sentido figurado
que se refere a juntou-se a.
Alternativa "b"- Não ocorre personificação.
Alternativa "c"- Sem ironia.
Alternativa "d"- Não houve exagero.

Alternativa "c": correta- Parônimos são palavras parecidas:
descriminado: absolvido.

Alternativa "e"- Não substituiu termo para suavizar expressão.

3.FUNRIO

discriminado: separado por critério.

_.. Dica- Caso seja necessário, consulte o dicionário- mencionado em questões de Ortografia.
Alternativa "a"- discrição: de discreto.
Alternativa nb"- flagrante.
Alternativa "d"- eminente.
Alternativa "e"- deferiu.

03. (Funrio- Agente Penitenciário Federal/2009}
"Para esse trabalho, você precisará utilizar uma caneta,
uma prancheta e um bloco de papel em que fará as
anotações diárias. Todo esse material será fornecido
pela empresa contratante': A informação acima usa o
hiperônimo umateriaiN para

(A) englobar os hipônimos ucaneta", NpranchetaN e
nbloco de papel~.

2.UEL

(8) substituir os sinônimos "caneta", "prancheta" e
ubloco de papel".

02. (UEL - Agente Penitenciário - PR/2013) A
expressão Nagarrou esse touro à unhaN revela uma

{C) evitar a ambiguidade de "caneta", Nprancheta" e
"bloco de papelu.
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(D) desfazer a polissemia de pcaneta", "prancheta" e
"bloco de papel".

4.FGR

(E) ampliar a conotatividade de "caneta", "prancheta" e ~bloco de papel".

Trecho para a próxima questão.
n••• chegou a dizer que dois carcereiros tentaram apartar o ataque, mas foram recebidos com
um milhão de balas." (Incêndio em prisão superlotada deixa 25 mortos em Minas, 23 de agosto
de 2007.Eduardo Kattah, Estado de São Paulo).

Alternativa "a": correta - Hiperônimo: Termo
que, numa relação semántica de inclusão, se apresenta como a unidade MAIS GERAL relativamente a
um ou mais termos (hipônimos) MAIS ESPECiFICO$
que estão contidos na mesma classe que esse primeiro (hiperônimo). Exemplo: legume é hiperônimo
de cenoura.

Alternativa ''b"- Não substitui sinônimos.
Alternativa "c"- Não há ambiguidade.
Alternativa "d"- Não há polissemia.
Alternativa "e"- Não amplia sentido.

05. (FGR- Agente de Segurança PenitenciáriaMG/2007) É CORRETO afirmar que a expressão destacada na frase acima é uma figura de pensamento:
(A) Ironia

(B) Prosopopeia

(C) Hipérbole
(D) Gradação

04. {Funrio- Agente Penitenciário Federal! 2009)
Olhar colfrico
Urios plásticos do campo e do contracampo
Te/ástico cinemascope
Teu sorriso tudo isso
Tudo ido e lido e lindo e vindo do vivido
Na minha adolescidade
Idade de pedra e paz

Caetano Veloso e Rogério Duprat compuseram
em 1969 "Acrilírico", uma experiência de instrumentos, sons urbanos e palavras sonoras, algumas
delas inventadas pelos compositores, que utilizaram os recursos morfológicos da língua para produzir
(A} derivações prefixais.

Alternativa "c": correta - Hipérbole ou
auxese é a figura de linguagem que ocorre quando
há exagero intencional numa ideia expressa, de
modo a acentuar de forma dramática aquilo que se
quer dizer, transmitindo uma imagem ampliada do
real.
Alternativa "a"- Modo de exprimir-se que consiste em dizer o contrário daquilo que se está pensando ou sentindo.
Alternativa "b" - É a atribuição de características humanas a animal, plantas, coisas ou objetos
inanimados.
Alternativa "d"- é uma figura de estilo, relacionada com a enumeração, onde são expostas determinadas ideias de forma crescente (em direção a um
clímax) ou decrescente (anticlímax).

(B) neologismos lexicais.
(C) substantivos paradoxais.
(O) alterações flexionais.
(E) arcaísmos desconexos.

Alternativa "b": correta- Neologismo: palavra
nova. Perceba que não há na gramática.
Alternativa "a" - Não foi acrescentado elemento mórfico antes do radical.

Alternativa "c"- Não são paradoxais.
Alternativa "d"- Não há alteração nas flexões.
Alternativa "e"- São palavras novas e não arcaicas.

06. (FGR- Agente de Segurança Penitenciária MG/2007)

I.

Ele se absteu de toda a critica negativa.

IL

Haverão de chegar dias melhores para nós.

111. Os Estados Unidos não resolveu o problema iraquiano.
IV. O policial deteve o ladrão em sua casa.
Classifique as frases segundo o vicio de linguagem de cada uma delas:
(A) (barbarismo), (sotecismo de concordância), (solecismo de concordãncia), (ambiguidade).
(B) (pleonasmo vicioso), (barbarismo), (solecismo de
concordãncia), (ambiguidade).

Figuras de linguagem
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Alternativa "a" - O Código garante algo a

(C) (barbarismo), {barbarismo), (solecismo de concordância), (ambiguidade).

alguém =denotação.

{0) {barbarismo), (so!ecismo de concordância), {pleonasmo vicioso), (ambíguidade).

denotação.

Alternativa "c" - A Constituição provê algo =
Alternativa "d"- Denotação.

Alternativa "a": correta
I.

11.

ABSTEVE = Barbarismo: É o vício de linguagem
que consiste em usar uma palavra errada quanto
à grafia, pronúncia, significação, flexão ou formação. Assim sendo, divide-se em: gráfico,
ortoépico, prosódico, semântico, morfológico e
mórfico. Eliminada alternativa b.
Solecismo: Diz-se do erro contra as regras da
gramática; erro de concordância ou de regênda;
erro de linguagem; falar errado.

UI. RESOLVERAM: soledsmo.
IV. Ambiguidade: de quem era a casa7 Do policial ou
do ladrão.

...............................................
Q!JESTÕES MÉDIAS

Alternativa "e"- Denotação.

1.2. UEG
08. (UEG- Escrivão de Polícia- G0/2013) É exemplo de uso denotativo da linguagem:
(A) "O frade carmelita Joaquim do Amor Divino
Caneca [...] pronunciou discurso de homenagem à Independência e ao imperador".
(B) "Acorda, Pernambuco, do sono profundo e letárgico em que jazes!".
(C) "(...] olha o medonho nevoeiro que se levanta do
Sul e que vai se desfechar em desastrosa tempestade".
(.D) "Pernambuco já havia curado as feridas provocadas pela repressão da tentativa revolucionária
de 1817".

1. NÍVEL M~DIO
Alternativa "a": correta

1.1. VUNESP

C Nota da autora: Questão de semãntica.
Denotação"" sentido do dicionário, sentido reaL

07. (Vunesp - Investigador de Polícia- SP/2013)
Emprega-se a linguagem figurada na seguinte passagem do texto:
'

Alternativa "b"- Sentido conotativo (personificação, como nas alternativas abaixo): Acorda, Pernambuco.

(A) ... o Código Civil, que garante ao cidadão o
direito à privacidade e o protege de agressões à
sua honra e intimidade.

se levanta.

(6) ... mas os copos e garrafas afastados para os
lados, abrindo espaço para a luta, não param em
cima da mesa.
(C) A Constituição provê que os historiadores e biógrafos se voltem para a história do país e reconstituam seu passado ou presente ...
{0) ... a Constituição, que garante a liberdade de
expressão, de imprensa e de acesso à informação.
(E)

t

a que se propõe a Associação Nacional dos
Editort;s de Livros: arguir no Supremo Tribunal
Federal a inconstitucionalidade do art!go 20 do
Código Civil.

Alternativa "c"- Sentido conotativo: o nevoeiro
Alternativa "d" - Sentido conotativo: Pernambuco cura as feridas.

1.3.ACP
09. {ACP- Escrivão de Polícia - RS/2010) O solecismo é um erro de sintaxe que torna a frase incompreensível, imprecisa, ou é a inadequação de se levar
para uma outra variedade de língua a norma de
determinada variedade; em geral, da norma coloquial ou popular" para a norma exemplar. Assinale a
única alternativa que NÃO contém um solecismo.
(A} Eu lhe abracei.
(B) Tu fostes a minha festa.

Alternativa "b": correta - Copos e garrafas
abrindo espaço: conotação (personificação).
._ Dica- A linguagem figurada inicia-se na mesa.

(C) Aqui fazem-se vendas à prazo.
(0) Quer(::!mos fazermos tudo certo.
(E) Vossa Excelência está preocupado .

•

•

•
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Alternativa "d"- Linguagem denotativa.
Alternativa "e": correta- Não ocorre solecismo
(erro gramatical de sintaxe}: Vossa Excelência~ pronome de tratamento dirigido a altas autoridades:
embora esteja na segunda pessoa do plural (vossa) a
frase é empregada no singular e masculino.

Alternativa "e"- Linguagem denotativa.

Alternativa "a" - O verbo abr.açar é transitivo
direto: deveria ser usado no pronome oblíquo o (a):
eu o (a) abracei.

O P•jJder do palavrão - Como insultar e pra·
guejar em português, com a ajuda de um dicionário

Alternativa "b"- A forma verbal fostes (v. ir) no
pretérito perfeito do modo indicativo está trocada:
vós fostes= segunda pessoa do pluraL O correto: tu
foste= segunda pessoa do singular.

Qualquer dia é dia de palavrão. Ele é necessário e insubstituível, como disse o sociólogo Gilberto
Freyre. Há quem reclame que as palavras de baixo
calão invadiram a vida cotidiana de forma irresistívef. Jamais se pronunciou tanto palavrão como nos
dias de hoje, e com tanta volúpia, afirmam tanto
os safados como os guardiões da lfngua e dos bons
costumes. E, de fato, o palavrão (ou "palavrada",
"palavra obscena" ou "pa/avra-cabeludau) se intrometeu em todos os registros de fala e todo tipo de
conversação. Por que o fascínio pelo "submundo'~
pelos "esgotos" da linguagem? Vou tentar responder ao queStionamento, recorrendo primeiramente
a um livro. (.. )(Texto adaptado de Luís António
Giron. Revista lpoca, 13 de julho de 2010.)

Alternativa "c"- Aqui se fazem vendas a prazo:
dois erros.
Alternativa "d" - Flexiona-se o verbo auxiliar
(queremos} o verbo principal deve ficar no infinitivo
impessoal: queremos fazer tudo certo.

--------------10. (ACP- Escrivão de Polícia- RS/2010) Em que
alternativa os autores fazem uso de linguagem conotativa?
(A) Livrarias, bibliotecas e dicionários estão aces-

síveis pela internet, e a oferta de instrumentos
auxiliares vem crescendo em volume e qualidade.
(B) o brasileiro nem semPre sabe onde buscar régua
e compasso para disciplinar a língua, que fala.
(C) As gramáticas devem cumprir o papel do escla-

recimento do que ê correto ou não na escrita.
(D) O que é preciso é achar o equilíbrio, mesmo nas
diferenças de registro.
(E) Ler mostra as infinitas possibilidades de expressão da língua, enriquece o vocabulário (e o bom
vocabulário é o melhor amigo da precisão),
ensina o leitor a organizar seu pensamento e
ainda oferece a ele algo de valor inestimável:
conteúdo.

Alternativa "b": correta - A linguagem usada

é a conotativa: buscar régua e compasso para disciplinar a língua- buscar instrumentos lingufstkos,
ou seja, encontrar meios como aprender corretamente a língua que se fala. A linguagem conotativa
consiste no uso de outras palavras para representar
uma ideia. Exemplo: aquele menino é fogo (peralta,
travesso).
Alternativa "a" - Uso da linguagem denotativa
{sentido próprio - os signos no seu significado de
dicionário).
Alternativa "c"- Linguagem denotativa.

Trecho para a próxima questão.

11. (ACP -Inspetor de Polícia- RS/2010) Na frase
Por que o fascínio pelo "submundo", pelos "esgotos"
da linguagem?, encontra-se a figura de linguagem

conhecida como
(A) metonímia, que é a alteração de sentido de uma
palavra ou expressão quando, entre o sentido
que o termo tem e o que adquire, existir uma
relação de inclusão ou implicação.
(8) metáfora, que é a alteração de sentido de uma
palavra ou expressão quando, entre o sentido
que o termo tem e o que adquire, existir uma
relação de intersecção.
{C) antítese, visto ser o expediente de construção
textual que consiste em estabelecer, ao longo do
texto, oposições entre temas e figuras.
(0) paradoxo, visto ser o procedimento de construção textual que consiste em agrupar termos contrários ou contraditórios numa mesma unidade
de sentido.
(E) sinestesia, visto ser o mecanismo de construção
textual que Consiste em reunir, numa só unidade,
elementos designativos de sensações relativas;:;.
diferentes órgãos dos sentidos.

Alternativa "b": correta - Submundo - no
sentido denotativo (real)= o conjunto de marginais
vistos como grupo organizado; no texto= esgoto é
a palavra figurado que, por analogia é comparada a

Figuras de linguagem
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canal por onde se escoam os dejetos da linguagemdaí a comparação do fascínio {deslumbramento): por
que o fascínio {atração, irresistivel) pelo submundo,
pelos esgotos da linguagem? Pelos dejetos da linguagem (marginal) vulgar e devassa? (palavrões).
Obs.: linguagem marginal== à margem da linguagem convencional.

Alternativa "a" - Metonímia - não ocorre a
metonímia. É a substituição de um termo por outro
numa íntima relação entre eles:
O autor pela obra- gosto de ler Guimarães Rosa;

A parte pelo todo -faltam tetos para esses andarilhos;

(D) Em várias cidades brasileiras, a população saiu às
ruas para protestar contra a corrupção política.
{E) Nem sempre se identifica a doença num primeiro exame clínico.

Alternativa "c": correta- Há redundânda com
os termos cartel, monopólio, exclusivo.
Cartel: acordo entre empresas produtoras determinando preços, evitando a livre concorrência.
Monopólio: privilégio de explorar uma indústria
ou vender certo produto, sem competidor; controle
de mercado.

O abstrato pelo concreto- a tristeza é sua eterna
companheira;

O efeito pela causa - muito suor plantou esse
canavial;
O continente pelo conteúdo- ele bebeu muitos
ontem.

Exclusivo: restritivo, privativo, exclusividade.
/"las alternativas

a, b, d, e e, não ocorre redundân-

da.

l.S.IPAD

COJ?OS

Alternativa "c" - Antítese - não ocorre a antítese. Figura de pensamento - oposição entre duas
ideias: significados antagõnicos para realçar o contraste:

Ela ficou triste na alegria da partida;
Os jardins têm vida e morte- (Cecília Meirefles).
Alternativa "d"- Não há paradoxo. É a figura
com sentido ambíguo- quando um termo ou uma
expressão gera dualidade ou efeitos contraditórios
ao sentido natural:

13. (IPAD- Escrivão de Polícia - PE/2007) Considerando o modo como o tema foi desenvolvido no
texto, pode~se dizer que a função de linguagem predominante é a
(AI apelativa.
(8) expressiva.

(C) metalingufstica.

(DI poética.
(E) referencial.

Quànto mais estudo os te~tos menos entendo o
seu sigriifiçado.

Alternativa "e" - Não há sinestesia. Sinestesia
é a figura que adquire conotações dos sentidos, das
sensações: .paladar, olfato, visão {cor), lábios de mel
{paladar)- há perfumes frescos como pele de criança
(olfato e tato).

1.4.UNEMAT
12. (UNEMAT -lnvestigadordePolícia-MT/2010)
A redundância consiste no uso de palavras que
expressam a mesma ideia de forma excessiva. Assinale a alternativa em que ocorre esse fenômeno.

Alternativa "e": correta- Referencial: a autora
informa o fato em linguagem objetiva. A função referencial ou denotativa da linguagem não admite mais
de uma interpretação dos fatos.
Alternativa "a" - Não há função apelativa. A
função apelativa tem caràcterfsticas imperativas, de
ordem, influenciando o comportamento do leitor ou
receptor. Exemplo: não falte à aula hoje.
Alternativa "b"- Na função expressiva ou emotiva predomina o subjetivo; o autor exterioriza suas
emoções ou opiniões.

{B) Considero que a queda do muro de Berlim e o atentado contra o world trade centersejam os acontecimentos mais importantes da história recente.

Alternativa "c" - A função metalingufstica da
linguagem ocorre quando a mensagem do texto utiliza a própria mensagem para explicar essa mensagem- o código explicando o próprio código. Exemplo: um filme explicando o próprio filme. Assunto:
cinema- um filme sobre a arte do cinema.

(C) A formação de cartéis e o monopólio exclusivo
no comércio de bens de consumo são práticas
prejudiciais aos consumidores.

Alternativa "d" -A função poética da linguagem é elaborada com emoção de forma a tocar o
leitor. Exemplo: poesias, textos literários etc

(A) O cientista falou, em vídeo, sobre o aumento de
casos de câncer no Brasil e no mundo.
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2. NfVEL SUPERIOR

Alternativa "a" - Relaciona planos sensoriais
diferentes.

2.1.FGV

Alternativa "b" - Redundância de termos no
âmbito das palavras.

14. FGV- Oficial de Cartório- RJ/2009) Assinale a
alternativa em que o termo sublinhado está empregado no sentido lógico e não no sentido figurado.

Alternativa "dn- Ocorre quando há uma aproximação de palavras ou expressões de sentidos
opostos.

(A) "•.. para discutir os agravos ao meio ambiente da
Amazónia.".

(B) "Cerradas as cortinas do Fórum Social Mundial, ... ".
(C) "... saltaram do palco armado em Belém ..•".

(D) ".•. para o desfile de líderes de movimentos ... ".
(E) "Num clima em que cada movimento ...".

Alternativa "a": correta - Meio ambiente:
comumente chamado apenas de ambiente, envolve

todas as coisas vivas e não vivas que ocorrem na Terra,
ou alguma região dela, que afetam os ecossistemas e
a vida dos humanos. É o conjunto de condições, leis,
influências e infraestrutura de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as
suas formas. {Wikipedia)

Alternativa "b"- Cerradas as cortinas= finalizar.
Alternativa "c"- palco == conotação, sentido figurado.
Alternativa "d"- Os líderes não desfilam.
Alternativa "e"- Clima= momento.
15. {FGV- Oficial de Cartório- RJ/2009) Sobre o
problema do desmatamento, explorado nesse texto,
um poeta francês, Jacques Prévert, dizia: uTantas florestas arrancadas à terra I e trucidadas I acabadas
I rotativizadas I Tantas florestas sacrificadas para a
pasta de papel de bilhões de jornais chamando anualmente a atenção dos leitores sobre os perigos do
desmatamento dos bosques e das florestas". Aestrutura significativa do texto se baseia num tipo de linguagem figurada denominado:

{A) sinestesia.
(8) pleonasmo.
(C) paradoxo.

Alternativa "e" - emprego de um termo por
outro, dada a relação de semelhança ou a possibilidade de associação entre eles. A substituição de um
termo pelo o outro.
Autor pela obra- Exemplo: Li Camões e adorei. .. (Li
a obra de Camões).

2.2.MPE
16. ((MPE- PB- Promotor de Justiça - PB/2011)
Com base no eXcerto de texto que segue, julgue os
enunciados e assinale a alternativa correta:
[...] O direito éuma disciplina cultural, cuja p'rática se
resolve em palavras. Direito e finguagem se entrelaçam
e se confundem. Algumas vezes- infelizmente, mais do
que necessário -os profissionais da área jurfdica ficam
tão empolgados com fogos de artifício da linguagem
que se esquecem do justo e, outras vezes, até da lei. Nas
acrobacias da escrita jurídica, chega-se a encontrar formas brilhantes nas quais a substância pode ser medida
em conta-gotas. O defeito - também com desafortunada frequência - surge mesmo em decisões judiciais
que atingem a liberdade e o património das pessoas[. . .].
(CENEVIVA.Wa!ter. Linguagem da justiça tropeça nos
problemas do Estado. Folha de São Paulo, São Paulo, 2
mai.1993, p. 4-2)
I.

O direito não sem razão é uma disciplina cultural,
cuja prática se resolve em palavras., com adaptações).

11. O defeito -também com desafortunada frequência mesmo em decisões judiciais que atingem
a liberdade e o patrimônio das pessoas, surge.,
com adaptações).
111. Nas acrobacias da escrita jurídica, é onde se
chega a encontrar formas brilhantes nas quais
a substância pode ser medida em conta-gotas.
(Com adaptações).

(D) antítese.

IV. Direito e linguagem, no discurso do cotidiano,
parecem se confundirem., com adaptações).

(E) metonímia.

(A) Em I, tem-se Pleonasmo; em IV, Antecipação.

Alternativa "c": correta - Conceito que é ou
parece contrário ao comum; contra senso, absurdo,
disparate.

(B} Em 11, tem-se Anacoluto; em IV, Expressão de
realce.
(C) Em 111, tem-se Expressão de realce; em IV, Contaminação sintática.

Figuras de linguagem
...

~

-----

{O) Em I, tem~se Pleonasmo; em ll, Contaminação
sintática.

(E) (Abstenção de resposta- Seção Vf/1, item 11, do Edital do Concurso).

sendo o pronome "lo" dasssificado como objeto
direto pleonástico. O pleonasmo só tem razão de ser:
quando confere mais vigor à frase; caso contrário,
torna-se um pleonasmo vicioso. Exemplo:
Ele desceu para baixo.

Alternativa "c": correta

m.

Expressão de realce- (também conhecida como
expressão expletiva) Termo sem funçãogramati~
cal. Sendo assim, ele pode ser retirado da frase,
sem causar erro gramatical ou entendimento
duvidoso.

"Nas acrobacias da escrita jurfdica, é onde se
chega a encontrar formas ..."

IV. Contaminação sintática = Fusão irregular de
duas Construções que, em separado, são regulares.
"Direito e linguagem, no discurso do cotidiano,
parecem se confundirem."
Direito e linguagem parecem ...
Direito e linguagem confundem.
O verbo parecer, quando seguido de infinitivo,
admite duas concordâncias:
Ocorre variação do verbo parecer e não se flexionao infinitivo.
Exemplo: Alguns
naquele momento.

colegas

pareciam

chorar

A variação do verbo parecer não ocorre, o infinitivo sofre flexão.

Antecipação= (também conhecida como prolepse) é a colocação de um termo de uma oração na
anterior. Exemplo:
\
Os meninos dizem I que são estudiosos
(Dizem I que os meninos são estudiosos)
Anacoluto =Consiste na mudança da construção
sintática no meio da frase, ficando alguns termos
desligados do resto do período. Exemplo:
Esses alunos da escola, não se pode duvidar
deles.
A expressão "esses alunos da escola" deveria
exercer a função de sujeito. No entanto, há uma
interrupção da frase e essa expressão fica à parte,
não exercendo nenhuma função sintática. O anacoluto também é chamado de "frase quebrada", pois
corresponde a uma interrupção na sequência lógica
do pensamento, devendo ser usado com finalidade
expressiva em casos muito especiais. Em geral, deve-se evitá-lo. Exemplos:
O motorista, as coisas não lhe estão indo muito

bem.
"A velha hipocrisia, recordo-me dela com vergonha." {CamHo Castelo Branco)

Exemplo: Alguns colegas parecia chorarem
naquele momento.

17. (MPE - PB - Promotor de Justiça - PB/2011)
Não ocorrem vícios de linguagem em:

A primeira construção é considerada corrente,
enquanto a segunda, literária.

(A) A Constituição Federal é a lei fundamental do
país, haja vista servir de parâmetro para todas as
leis e atos normativos vigentes.

Mas, atenção:
Com orações desenvolvidas, o verbo parecer fica
no singular. Exemplo:
As paredes parece que têm ouVidos. (Parece que
as paredes têm ouvidos.)
Alternativas "a","b", "d"e "e":

Pleonasmo= Consiste na repetição de um termo
ou ideia, com as mesmas palavras ou não_ A finalidade do pleonasmo é realçar a ideia, torná-la mais
expressiva. Exemplo:
"O problema das drogas, é necessário resolvê-lo

logo."
Nesta oração, os termos Ho problema das dro~
"lo" exercem a mesma função sintática: objeto
direto. Assim, temos um pleonasmo do objeto direto,
gas~ e

{B) Quando o país se encontra em crise, se pensa
logo a nação reformular a Constituição.
(C} Ao por acento na questão de limitação de cultura, ou de tempo, quanto à questão de haver
reforma constitucional, parece ser mais uma
questão de limitação circunstancial, uma vez que
o texto poderá ser alterado, desde que seja por
um procedim~nto rígido.

(D) A sociedade vem discutindo a possibilidade
de uma revisão constitucional. Espera-se que
seja proveitosa para a melhoria das práticas
sociais e que tal discussão não seja mais um
imbróglio indigesto na condução da reforma
pretendida.
(E} (Abstenção de resposta- Seção VIII, item 11, do Edital do Concurso).
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Alternativa "a": correta- o texto foi elaborado
corretamente, sob o aspecto gramatical, apresentando coerência e coesão. Para isso não foram utilizados recursos de manipulação da linguagem, como
figuras e vícios.
Alternativa "b"- aqui ocorre·Eiipse dos termos
"que a Nação deva reformular... "

Revisaço-~-

Alternativa "b"- Consiste na fusão de impressões sensoriais diferentes.
Alternativa "c"- Atribui características humanas
a seres inanimados.
Alternativa "e"- ta substituição de uma palavra
por outra, quando existe uma relação lógica, uma
proximidade de seni.idos que permite essa' troca.

"... se pensa logo a nação reformular a Constituição."
Alternativa "c'' - Repetição de termos é um
vício de linguagem que empobrece o texto.
"Ao por acento na qUestão de limitação de
cultura, ou de tempo, quanto à questão de haver
reforma constitucional, parece ser mais uma questão de limitação circunstancial, uma vez que o texto
poderá ser alterado, desde que seja por um procedimento rígido."
Alternativa "d" - Personificação ou prosopopeia é a figura de linguagem que consiste em
emprestar aos seres inanimados ações próprias dos
seres animados. Perceba que, no sentido denotativo,
confusão não é algo que possa ser digerido.
".. .imbróglio indigesto ... "
lmbróglio: confusão:, trapalhada

Língua Portuguesa· Duda Nogueíra

Q!JESTÕES DIFÍCEIS
Este tópico não foi, ainda, exigido em provas da
área fiscal.

DICAS
São recursos que tornam as mensagens que emitimos mais expressivas. Subdividem-se em figuras
de som, figuras de palavras, figuras de pensamento e figuras de construção.

1. CLASSIFICAÇÃO DAS FIGURAS DE
LINGUAGEM
1)

Fernanda acordou às sete horas, Renata às nove
horas, Paula às dez e meia.

2) nQuando Deus fecha uma porta, abre uma janela."

Indigesto: que é difícil de digerir ou provoca indigestão (comida indigesta).

3)

2.3 FUNCAB

Nos exemplos acima, temos três tipos distintos
de figuras de linguagem:

18. (FUNCAB - Engenharia Civil - SUPEL/RO
2016) A figura de linguagem presente em "louve-se
a insistência dos comerciantes. que jamais morrerão
de fome, pedindo providências às autoridades." é:
A) comparação.
8) sinestesia.
C) prosopopeia.
D) ironia.
E) metonímia.

Alternativa correta: letra "d"- Claro que é ironia. O vocábulo· que deixa evidente é o advérbio de
negação {ou tempo) "jamais".
.... Dica- A ironia consiste na inversão dos sentidos, ou seja, afirmamos o contrário do que pensamos.
Alternativa "a" - Atribui características de um
ser a outro, em virtude de uma determinada semelhança.

Seus olhos eram luzes brilhantes.

Exemplo 1: há o uso de uma construção sintética ao deixar subentendido, na segunda e na terceira frase, um termo citado anteriormente- o verbo
acordar. Repare que a segunda e a última frase do
primeiro exemplo devem ser entendidas da seguinte
forma: ''Renata acordou às nove horas, PaUla acordou às dez e meia. Dessa forma, temos uma figura
de construção ou de sintaxe.
Exemplo 2: a ideia principal do ditado reside
num jogo conceitual entre as palavras fecha e abre,
que possuem significados opostos. Temos, assim,
uma figura de pensamento.
Exemplo 3: a força expressiva da frase está na
associação entre os elementos olhos e luzes brilhantes. Essa associação nos permite uma transferência de significados a ponto de usarmos "olhos"
por "luzes brilhantes". Temos, então, uma figura
de palavra .

2. FIGURA DE PALAVRA
A figura de palavra consiste na substituição de
uma palavra por outra, isto é, no emprego figurado,

Figuras de linguagem
simbólico, seja por uma relação muito próxima (con·
tiguidade), seja por uma associação, uma comparação, uma similaridade. Esses dois conceitos básicos
- contiguidade e similaridade- permitem-nos reconhecer dois tipos de figuras de palavras: a metáfora e
a metonímia.
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6)

7) Continente pelo conteúdo: Bebeu o cálice todo.
(= Bebeu todo o líquido que estava no cálice.)
8)

Instrumento pela pessoa que utiliza: Os microfones foram atrás dos jogadores.(= Os repórteres
foram atrás dos jogadores.)

9)

Parte pelo todo: Várias pernas passavam apressadamente. (= Várias pessoas passavam apres~
sadamente.)

2.1. METÁFORA
A metáfora consiste em utilizar uma palavra ou
uma expressão em lugar de outra, sem que haja uma
relação real, mas em virtude da circunstância de que
o nosso espírito as associa e depreende entre elas
certas semelhanças. É importante notar que a metáfora tem um caráter subjetivo e momentâneo; se a
metáfora se cristalizar, deixará de ser metáfora e passará a ser catacrese (é o que ocorre, por exemplo, com
"pé de alface", "perna da mesa", "braço da cadeira").
Obs.: toda metáfora é uma espécie de comparação implícita, em que o elemento comparativo não
aparece.
Observe a gradação no processo metafórico
abaixo:
Seus olhos são como luzes brilhantes.
O exemplo acima mostra uma comparação evidente, através do emprego da palavra como.
Observe agora:
Seus olhos são luzes brilhantes.

I

Nesse exemplo não há mais uma comparação
(note a ausência da partícula comparativa), e sim um
símile, ou seja, qualidade do que é semelhante.
As luies.,brilhantes olhavam-me.
Há substituição da palavra olhos por luzes brilhantes. Essa é a verdadeira metáfora.

2.2. METONÍMIA
A metonímia cor1siste .em empregar um termo
no lugar de outro, havendo entre ambos estreita afinidade ou relação de sentido. Observe os exemplos
abaixo:

Causa pelo efeito: Moro no campo e como do
meu trabalho.{= Moro no campo e como o alimento que produzo.)

10) Gênero pela espécie: Os mortais pensam e
sofrem nesse mundo. {= Os homens pensam e

sofrem nesse mundo.)
11) Singular pelo plural: A mulher foi chamada para
ir às ruas na luta por seus direitos.(= As mulheres foram chamadas, não apenas uma mulher.)
12) Marca pelo produto: Minha filha adora danone.
(= Minha filha adora o iogurte qúe é da marca
danone.)
13) Espécie pelo indivíduo: O homem foi à Lua. (=

Alguns astronautas foram à Lua.)
14) Símbolo pela coisa simbolizada: A balança penderá para teu lado. (:o:: A justiça ficará do teu lado.)

2.3. CATACRESE
Trata-se de uma metáfora que, dado seu uso
contínuo, cristalizou-se. A catacrese costuma ocorrer quando, por falta de um termo específico para
designar um conceito, toma-se outro "emprestado~.
Assim, passamos a empregar algumas palavras fora
de seu sentido original.
Asa da xícara, batata da perna, maçã do rosto,
pé da mesa, braço da cadeira, coroa do abacaxi.

2.4. PERIFRASE
Trata-se de uma expressão que designa um ser
através de alguma de suas características ou atributos, ou de um fato que o celebrizou. Veja o exemplo:

A Cidade Maravilhosa{= Rio de Janeiro) continua
atraindo visitantes do mundo todo.

1)

Autor pela obra: Gosto de ler Machado de Assis.
(=Gosto de ler a obra literária de Machado de
Assis.)

2)

Inventor pelo invento: Édson ilumina o mundo.
(~As lâmpadas iluminam o mundo.)

3)

Símbolo pelo objeto simbolizado: Não te afastes
da cruz. (= Não te afastes da religião.)

ticando o bem.

4)

Lugar pelo produto do lugar: Fumei um saboroso havana. (=Fumei um saboroso charuto.)

O Ppeta dos
muito jOvem.

5)

Efeito pela causa: Sócrates bebeu a morte. (=
Sócrates tomou veneno.)

ções.

Obs.: quando a perífrase indica uma pessoa,
recebe o nome de antonomásia.
Exemplos:

O Divino Mestre(= Jesus Cristo) passou a vida pra-

Escravos {"'-"' Castro Alves) morreu

O Poeta da Vila (= Noel Rosa) compôs lindas can-
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2.5. SINESTESIA
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Parece um anjinho aquele menino, briga com
todos que estão por perto.

Consiste em mesclar, numa mesma expressão,
as sensações percebidas por diferentes órgãos do
sentido.

3.5. HIPÉRBOLE

Um grito áspero revelava tudo o que sentia.
(grito= auditivo; áspero= tátil)

t a expressão intencionalmente exagerada
com o intuito de realçar uma ideia.

No silêncio escuro do seu quarto, aguardava os
acontecimentos. (silêncio= auditivo; negro= visual)

Faria isso milhões de vezes se fosse preciso.
"Rios te correrão dos olhos, se chorares." (Olavo
Bilac)

3. FIGURAS DE PENSAMENTO
3.1. ANTÍTESE
Consiste na utilização de dois termos que con~
trastam entre si. Ocorre quando há uma aproxima~
ção de palavras ou expressões de sentidos opostos.
O contraste que se estabelece serve, essencialmente,
para dar uma ênfase aos conceitos envolvidos que
não se conseguiria com a exposição isolada dos mesmos.

uo mito é o nada que é tudo." (Fernando Pessoa)

3.6. PROSOPOPEIA OU PERSONIFICAÇÃO
Consiste em atribuir ações óu qualidades de
seres animados a seres inanimados, ou características humanas a seres não humanos. Observe os
exemplos:
As pedras andam vagarosamente.
O livro é um mudo que fala, um surdo que ouve,
um cego que guia.

O corpo é grande e a alma é pequena.

3.7. APÓSTROFE

"Quando um muro separa, uma ponte une."

Consiste na "invocação" de alguém ou de
alguma coisa personificada, de acordo com o objetivo do discurso que pode ser poético, sagrado
ou profano. Caracteriza-se pelo chamamento do
receptor da mensagem, seja ele imaginário ou não.
A introdução da apóstrofe interrompe a linha de
pensamento do discurso, destacando-se assim a
entidade a que se dirige e a ideia que se pretende
pôr em evidência com tal invocação. Realiza-se por
meio do vocativo.
·

3.2. PARADOXO
Consiste numa proposição aparentemente
absurda, resultante da união de ideias contraditó~
rias.
Na reunião, o funcionário afirmou que o operário
quanto mais trabalha mais tem dificuldades econômicas.

3.3. EUFEMISMO

Moça, que faz~s aí parada?

Consiste em empregar uma expressão mais
suave, mais nobre ot• menos agressiva, para comunicar alguma coisa áspera, desagradável ou chocante.

"Pai Nosso, que estais no céu ... "

Depois de muito sofrimento, entregou a alma
ao Senhor. (= morreu)
O prefeito ficou rico por meios ilícitos. {= roubou)

3.4.1RONIA

"liberdade, Liberdade,

3.8. GRADAÇÃO
Consiste em dispor as idelas por meio de palavras, sinônimas ou não, em ordem crescente ou
decrescente. Quando a progressão é ascendente,
temos o clímax; quando é descendente, o anticlí~
max.
Havia o céu, havia a terra, muita gente e mais
Joana com seus olhos claros e brincalhões ...

Consiste em dizer o contrário do que se pretende ou em satirizar, questionar certo tipo de pen~
sarnento com a intenção de ridicularizá-lo, ou ainda
em ressaltar algum aspecto passível de crítica. A ironia deve ser muito bem construída para que cumpra
a sua finalidade; mal construlda, pode passar uma
ideia exatamente oposta à desejada pelo emissor.

O objetivo do narrador é mostrar a expressivi~
dade dos olhos de Joana. Para chegar a esse detalhe,
ele se refere ao céu, à terra, às pessoas e, finalmente,
a Joana e seus olhos. Nota~se que o pensamento foi
expresso em ordem decrescente de intensidade.

Como você foi bem na última prova, não tirou
nem a nota mínima!

"Vive só para mim, só para a minha vida, só para
meu amor". {Olavo Bilac)

Figuras de linguagem

"O trigo ... nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se." (Padre Antônio Vieira)

4. FIGURAS DE CONSTRUÇÃO OU SINTÁTICAS

Nesse caso, o adjetivo bonita não está concordando com o termo Porto Velho, que gramaticalmente pertence ao gênero masculino, mas com a
ideia contida no termo (a cidade de Porto Velho).
2) Vossa excelência está preocupado.

As figuras de construção ocorrem quando desejamos atribuir maior expressividade ao significado.
Assim, a lógica da frase é substituída pela maior
expressividade que se dá ao sentido.

Nesse exemplo, o adjetivo preocupado concorda com o sexo da pessoa, que nesse caso é masculino, e não com o termo Vossa, excelência.
i

4.1. ELIPSE

Os números são singular e plural. A silepse de
número ocorre quando o verbo da oração não concorda gramaticalmente com o sujeito da oração, mas
com a ideia que nele está contida. Exemplos:

Consiste na omissão de um ou mais termos
numa oração que podem ser facilmente identificados, tanto por elementos gramaticais presentes na
própria oração, quanto pelo contexto.
1) A cada um o que é seu. (Deve se dar a cada um o
que é seu.)

4.4.2. S/LEPSE DE NOMERO

A procissão saiu. Andaram por todas as ruas da
cidade de Salvador.
Como vai a turma? Estão bem?

2) 'Tenho duas filhas, um filho e amo todos da
mesma maneira.

O povo corria por todos os lados e gritavam
muito alto.

Nesse exemplo, as desinências verbais de tenho
e amo permitem-nos a identificação do sujeito em
elipse "eu".

Note que nos exemplos acima, os verbos andaram, estão e gritavam não concordam gramaticalmente com os sujeitos das orações (que se encontram no singular, procissão, turma e povo, respectivamente), mas com a ideia de pluralidade que neles
está contida. Procissão, turm"a e povo dão a ideia de
muita gente, por isso que os verbos estão no plural.

3} Regina estava atrasada. PreferiU ir direto para o
trabalho. (Ela, Regina, preferiu ir direto para o trabalho, pois estava atrasada.)
4) As rosas florescem em maio, as margaridas em
agosto. (As margaridas florescem em agosto.)

4.3.ZEUGMA
Zeugma é uma forma de elipse. oCorre quando
é feita a omissão de um termo já mencionado anteriormente.
Ele gosta de geografia; eu, de português.
Na casa dela só havia móveis antigos; na minha,
só móveis modernos.

4.4.3. SILEPSE DE PESSOA
Três são as pessoas gramaticais: a primeira, a
segunda e a terceira. A silepse de pessoa ocorre
quando há um desvio de concordância. O verbo,
mais uma vez, não concorda com o sujeito da oração, mas sim com a pessoa que está inscrita no
sujeito.
O que não compreendo é como os brasileiros
persistamos em aceitar essa situação.
Os agricultores te~os orgulho de nosso traba-

4.4. SILEPSE

lho.

A silepse é a concordância que se faz com o
termo que não está expresso no texto, mas sim com
a ideia que ele representa. t uma concordância anormal, psicológica, espiritual. latente, porque se faz
com um termo oculto, facilmente subentendido. Há
três tipos de silepse: de gênero, número e pessoa.

nDizem que os cariocas somos poucos dados
aos jardins públicos." (Machado de Assis)

4.4.1. SILEPSE DE GÊNERO
Os gêneros são masculino e feminino. Ocorre a
silepse de gênero quando a concordância se faz com
a ideia que o termo comporta.
1)

A bonita Porto Velho sofreu mais uma vez com o
calor intenso.

Observe que os verbos persistamos, temos e
somos não concordam gramaticalmente com os
seus sujeitos (brasileiros, agricultores e cariocas
que estão na terCeira pessoa), mas com a ideia que
neles está contida (nós, os brasileiros, os agricultores
e os cariocas).

-·
•,.

4.4.4. POL/SSÍNDETO/ASS{NDETO
Para estudarmos essas duas figuras de constru·ção, é nec-essário recordar um conceito estudado em
sintaxe sobre período composto. No período com-

I
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posto por coordenação, podemos ter oraçõés sindé- - .~de coerência. Pela repetição, a palavra ou expressão
ticas ou assindéticas. A oração coordenada ligada
em causa é posta em destaque, permitindo ao escritor
por uma conjunção (conectivo) é sindética; a oração
valorizar determinado elemento textuaL Os termos
que não apresenta conectivo é assindética.
anafóricos podem muitas vezes ser substituídos por
pronomes relativos. Encontrei um amigo ontem. Ele
Recordado esse conceito, podemos definir as
disse-me que te conhecia. O termo ele é um termo
duas figuras de construção:
anafórico, já que se refere a urn amigo anteriormente
1) Polissíndeto
l
referido.
É uma figura caracterizada pela repetição enfá"Se você gritasse
tica dos conectivos.
Se você gemesse,
"Falta-lhe o solo aos pés: recua e corre, vacila e
grita, luta e ensanguenta, e rola, e tomba, e se espeSe você tocasse
daça, e morre." {Olavo Bilac)
a valsa vienense
"Deus criou o sol e a lua e as estrelas. E fez o
Se você dormisse,
homem e deu-lhe inteligência e fê-lo chefe da natureza.
Assíndeto

2)

É uma figura caracterizada pela ausência, pela

omissão das conjunções coordenativas, resultando no uso de orações coordenadas assindéticas.
Tens casa, tens roupa, tens amor, tens família.

Se você cansasse,
Se você morresse..
Mas você não morre,
Você é duro José!"

(Carlos Drummond de Andrade)

"Vim, vi, venci." (Júlio César)

4.7. ANACOLUTO
4.5. PLEONASMO
Consiste na repetição de um termo ou ideia,
com as mesmas palavras ou não. A finalidade do pleonasmo é realçar a ideia, torná-la mais expressiva.
Veja este exemplo:
O problema da violência, é necessário resolvê-lo
logo.
Nesta oração, os termos "o problema da violência" e "lo" exercem a mesma função sintática: objeto
direto. Assim, temos um pleonasmo do objeto direto,
sendo o pronome "lo" classificado como objeto
direto pleonástico.

Ccnsiste na mudança da construção sintática
no meio da frase, ficando alguns termos desligados
do resto do período.
Esses alunos da escofa, não se pode duvidar deles.

A expressão "esses alunos da escola" deveria exercer a função de sujeito. No entanto, há uma
interrupção da frase e essa expressão fica à parte,
não exercendo nenhuma função sintática. O anacoluto também é chamado de "frase quebrada", pois
corresponde a uma interrupção na sequência lógica
do pensamento.

Aos funcionários, não lhes interessam tais medi-

O Alexandre, as coisas não lhe estão indo
muito bem.

Aos funcionários, lhes= Objeto Indireto

A velha hipocrisia, recordo-me dela com vergo.nha. (Camilo Castelo Branco)

das.
Nesse caso, há um pleonasmo do objeto indireto, e o pronome "lhes" exerce a função de objeto
indireto pleonástico.

Obs.: o anacoluto deve ser usado com finalidade
expressiva em casos muito especiais. Em geral, deve-se evitá-lo.

"Vi, claramente visto, o fumo vivo." {Luís de
Camões)

4.8. HIPÉRBATO/INVERSÃO

"Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas
de Portugal.w {Fernando Pessoa)

É a inversão da estrutura frásica, isto é, a inversão da ordem direta dos termos da oração.

uE rir meu riso." (Vinícius de Moraes)

4.6. ANÁFORA
É a repetição de uma ou mais palavras n~ início

de várias frases, criando assim, um efeito de reforço e

Ao ódio venceu o amor. {Na ordem direta seria: O
amor venceu ao ódio.)
Dos meus problemas cuido eu! {Na ordem direta
seria: Eu cuido dos meus problemas.)
S. Figuras de Som

Figuras de linguagem

4.9. ALITERAÇÃO
Consiste na repetição de consoantes como
recurso para intensifie<1ção do ritmo ou como efeito
sonoro significativo.
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Observação: o pleonasmo é considerado vício
de linguagem quando usado desnecessariamente,
no entanto, quando usado para reforçar a mensagem, constitui uma figura de linguagem.

Três pratos de trigo para três tigres tristes.

5.2. BARBARISMO

O rato roeu a roupa do rei de Roma.

"Vozes veladas, veludosas vozes,

t o desvio da norma que ocorre nos seguintes
níveis:

Volúpias dos violões, vozes veladas

1)

Vagam nos velhos vórtices velozes
Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas."
Cruz e Souza (Aliteração em "v)

Pronúncia:
Alternativa "a" -Silabada- Erro na pronúncia
~ Solicitei à cliente sua rúbrica.

do acento tônico
(rubrica)

Alternativa "b" -Cacoépia - Erro na pronúncia

4.1 O. ASSONÂNCIA
Consiste na repetição ordenada de sons vocá-

licos idênticos.
"Sou um mulato nato no sentido lato
mulato democrático do litoraL"

4.11. ONOMATOPEIA
Ocorre quando se tentam reproduzir na forma
de palavras os sons da realidade.
Os sinos faziam blem, blem, blem, blem.

dos fonemas~
blemas)

Alternativa "c" -Cacografia - Erro na grafia
ou na flexão de uma palavra ~ Eu advinhei quem
ganharia o concurso. {adivinhei); O segurança deteu
aquele homem. (deteve)
2)

Morfologia ~ Se eu ir aí, vou me atrasar. (for);
Sou a aluna mais maior da turma. (maior)

3)

Semântica~ José comprimentou seu vizinho ao
sair de casa. {cumprimentou)

4)

Estrangeirismos - Considera-se barbarismo o
emprego desnecessário de palavras estrangeiras, ou seja, quando já existe palavra ou expressão correspondente na língua -+ O show é hoje!
(espetáculo); Vamos tomar um drink? (drinque)

Miau, miau. (Som emitido pelo gato)
Tic-tac, tic-tac fazia o relógio da sala de jantar.
Cócórócócó, fez o galo às seis da manhã.

S. VÍCIOS DE LINGUAGEM
Ao contrário das figuras de linguagem, que
representam realce e beleza às mensagens emitidas, os vfcios de linguagem são palavras ou construções que vão de encontro às normas gramaticais.
Os vícios de linguagem costumam ocorrer por descuido, ou ainda por desconhecimento das regras por
parte do emissor.

5.1. PLEONASMO VICIOSO OU REDUNDÂNCIA
Diferentemente do pleonasmo tradicional, tem-se pleonasmo vicioso quando há repetição desnecessária de uma informação na frase.

Estou com poblemas a resolver. (pro-

5.3. SOLECISMO

t o desvio de sintaxe, podendo ocorrer nos
seguintes níveis:
.1)

Concordância~

Haviam muitos alunos naquela

sala. (Havia)
~

2)

Regência

3)

Colocação

Eu assisti o filme em casa. (ao)

~ Dancei tanto na festa que não
aguentei-me em pé. {não me aguentei em pé)

5.4. AMBIGUIDADE OU ANFIBOLOGIA
Ocorre quando, por falta de clareza, há duplicidade de sentido da frase gAna disse à amiga que seu
namorado havia chegado. (O namorado é de Ana ou
da amiga?); O pai falou com o filho caído no chão.
{Quem estava caído no chão? Pai ou filho?)

•

Entrei para dentro de casa quando começou a
anoitecer.

•

Hoje fizeram-me uma surpresa inesperada.

5.5. CACOFONIA

Encontraremos outra alternativa para esse problema.

Ocorre quando a junção de duas ou mais
palavras na frase provoca som desagradável ou

palavra inconveniente g Uma mão lava outra.
(mamão}; Viela na esquina. (viela); Dei um beijo na
boca dela. {cadela)

5.6. ECO
Ocorre quando há palavras na frase com terminações iguais ou semelhantes, provocando dis1 sonância g A divulgação da promoção não causou
comoção na população.
i

5.7.HIATO
Ocorre quando há uma sequência de vogais,
provocando dissonância g Eu a amo. Ou eu ou a outra
ganhará o concurso.

5.8. COLISÃO
Ocorre quando há repetição de consoantes
iguais ou semelhantes, provocando dissonância g
Sua saia sujou.

.•
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Interpretação

\~==d=e=te~x=to~
Neste capítulo, contêm provas de 2016, 2015 e
2014 das principais bancas para treino. Totalizando
287 questões.
Interpretar é concluir, deduzir a partir dos dados
co!etados.
O tempo, na prova, é muito curto, por isso é
necessário trabalhar com dicas para não precisar
reler o texto. Lembre-se de que interpretar é objetivo, ou seja, a opinião do leitor nada importa. A
resposta correta é direcionada ao que o autor escreveu e não àqullo que o leitor achou ou acha sobre
o assunto. Se você tem dificuldade, leia, primeiro, as
dicas no final do capítulo.
Caso possua muita dificuldade, há indicação de
Hvro para estudo aprofundado:

Interpretação de textos para concursos:
teoria e (mais de oitocentas} questões comentadas
separadas por bancas examinadoras e níveis~ fácil,
médio e difícil.

00000
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Q!JESTÕES FÁCEIS
1. VUNESP

Texto para às questões.
Ser gentil é um ato de rebeldia. Você sai às ruas
e insiste, briga, luta para se manter gentil. O motorista quase te mata de susto buzinando e te xingando
porque você usou a faixa de pedestres quando o
sinal estava fechado para ele. Você posta um pensamento gentil nas redes sociais apesar de ler dezenas
de comentários xenofóbícos, homofóbicos, irónicos
e maldosos sobre tudo e todos. Inclusive você. Afinal,
você é obviamente um idiota gentil.
Há teorias evolucionistas que defendem
que as sociedades com maior número de pessoas altruístas sobreviveram por mais tempo por
serem mais capazes de manter a coesão. Pesquisadores da atualidade dizem, baseados em

estudos, que gestos de gentileza liberam substâncias que proporcionam prazer e felicidade.
Mas gentileza virou fraqueza. É preciso ser macho
pacas para ser gentil nos dias de hoje. Só consigo associar a aversão à gentileza à profunda necessidade
de ser~ ou parecer ser - invencível e bem sucedido.
Nossas fragilidades seriam uma vergonha social. Um
empecilho à carreira, ao acúmulo de dinheiro.
Não ter tempo para gentilezas é bonito. Éjustíficável diante da eterno ambivalência hUmana: queremos
ser bons, mas temos medo. Não dizer bom dia significa que você é muito importante. Ou muito ocupado.
Humilhar os que não concordam com suas ideias é
coisa de gente forte. Eque está do lado certo. Como se
houvesse um lado errado. Porque, se nenhum de nós
abrira boca, ninguém vai reparar que no nosso modelo
de felicidade tem alguém chorando ali no canto. Porque ser gentil abala sua autonomia. Enfim, ser gentil
está fora de moda. Estou sempre fora de moda. Querendo falar de gentileza, imaginem vocês! Pura rebeldia. Sair por aíexibindo minhas vulnerabilidades e, em
ato de pura desobediência civiL esperar alguma cumplicidade. Deve ser a idade.
(Ana Paula Padrão, Gentileza virou fraqueza. Disponível em: <httD"IIwww.istoe.com.br>. Acesso em:
27 jan. 2015. Adaptado)

(n. (VUNESP 2015 ~ Escrevente Técnico Judiciário~ TJ/SP) É correto inferir que, do ponto de vista
da autora, a gentileza
(A) é prerrogativa dos que querem ter sua importância reconhecida socialmente
{B) é uma via de mão dupla, por isso não deve ser
praticada se não houver reciprocidade.
(C} representa um hábito primitivo, que pouco afeta

as relações interpessoais.
(0) restringe-se ao gênero masculino, pois este
representa os mais fortes.
(E) é uma qualidade desvalorizada em nossa sociedgde" nos dias atuais.

Resposta: "e"
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Trechos no texto: Mas gentileza virou fraqueza.
É preciso ser macho pacas para ser gentil nos dias de

hoje. Só consigo associar a aversão à gentileza
à profunda necessidade de ser - ou parecer ser invencível e bem sucedido. Não ter tempo para
gentilezas é bonito. t justificável diante da eterna
ambivalência humana: queremos ser bons, mas temos
medo. Não dizer bom dia significa que você é muito
importimte. Ou muito ocupado. Humilhar os que não
concordam com suas ideias é coisa de gente forte.
E que está do lado certo. Como se houvesse um lado
errado. Porque. se nenhum de nós abrir a· boca.
ninguém yai reparar que no nosso modelo de felicidade tem alguém chorando ali no canto. Porque
ser gentil abala sua autonomia. Enfim. ser gentil está
fora de moda. Estou sempre fora de moda. Querendo
falar de gentileza. imaginem vocês! Pura rebeldia.
02. (VUNESP 2015 - Escrevente Técnico Judiciário- TJ/SP) No final do último parágrafo, a autora
caracteriza a gentileza como "ato de pura desobediência civil"; isso permite deduzir que
{A) assumir a prática da gentileza é rebelar-se contra
códigos de comportamento vigentes, mesmo
que não declarados.
(B) é inviável, em qualquer êpoca, opor-se às práticas e aos protocolos sociais de relacionamento
humano.
(C) é possível ao sujeito aderir às ideias dos mais
fortes, sem medo de ver atingida sua individualidade, no contexto geral.
(0) há, nas sociedades modernas, a constatação de
que a vulnerabilidade de alguns está em ver a
felicidade como ato de rebeldia.
(E) obedecer às normas sociais gera prazer, ainda
que isso signifique seguir rituais de incivilidade
e praticar a intolerância.

Resposta: "a"
1. Pode-se deduzir = chegar à cor:clusão utili~
zando somente o raciocínio; fazer inferências;
inferir.
2. Trecho em que se pode deduzir: Enfim, ser gentil
está fora de moda. Estou semprefora de moda. Querendo falar de gentileza, imaginem vocês! Pura
rebeldia. Sair por aí exibindo minhas vulnerabilidades e, em ato de pura desobediência civil, esperar
alguma cumplicidade. Deve ser a idade.

Não ter tempo para gentilezas é bonito.[..• ] Não
dizer bom dia significa que você é muito importante.
Ou muito ocupado. Humilhar os que não concordam
com suas ídeías é coisa de gente forte. E que está do
lado certo.

03. (VUNESP 2015- Escrevente Técnico Judiciário- TJ/SP) Com essas afirmações, a autora
(A) informa literalmente efeitos positivos que vê na
falta de gentileza.
(8) revela que também tolera atitudes não gentis e
grosseiras.
(C) aponta, ironicamente, o ponto de vista de pessoas não adeptas da gentileza.
(O) expõe o que realmente penSa de quem é gentil
com os semelhantes
(E) adere às ideias dos não corteses, com os quais
acaba se identificando.

Resposta: "c"
1. Ironia: figura de linguagem através da qual se
expressa exatamente o oposto daquilo que se
diz; utilização de uma expressão, vocábulo ou
frase de significação contrário ao que supostamente develia ser expresso, usado para caracterizar ou nomear alguma coisa: a ironia valoriza
certo~ discursos.

2. No texto: Não ter tempo para gentilezas é
bonito. (.. .)'Não dizer bom dia significa que você
é muito importante. Ou muito ocupado. Humilhar os que não concordam com suas ideias é
coisa de gente forte. E qu~ está do lado certo._
04. (VUNESP 2015 - Escrevente Técnico Judiciário - TJ/SP) As palavras destacadas nas passagens - (I) ... as sociedades com maior número de
pessoas altruístas sobreviveram por mais tempo ...
e (11) t justificável diante da eterna ambivalência humana: queremos ser bons, mas temos medo ...
-têm sentido contextual de
(A) (l) dedicadas aos semelhantes e (11) ambiência.
(8) (I) praticantes da filantropia e (11) ambiguidade.
(C) (I) coerentes e (11) dualidade
(0) {I) afáveis e (11) multiplicidade.
(E) (I) dotadas de autonomia e (H) dUplicidade.

Resposta: "b"
Para responder à questão,
considere a seguinte passagem,
no contexto geral da crônica:

O Nota da autora: A questão foi muito discutida, mas o gabarito está correto. Veja, a seguir, os
sentidos das palavras no contexto.

Interpretação de texto

!. Altruísta - pessoa que demonstra altruísmo;
quem pratica o altruísmo; filantropo (que sente
amor pela humanidade; diz-se da pessoa humanitária, que pratica a caridade);
11. Ambivalência - caráter daquilo que possui
dois- aspectos radicalmente diferentes, opostos até; Ambiguidade (em filosofia): dualidade
(designa duas entidades isoláveis, por oposição)
profunda de um termo, de uma proposição ou
de uma situação.

Resposta: "b"

1. Inferência = processo intelectual segundo o
qual é possível chegar a uma conclusão a partir
de premissas.

2. Trecho = As cotas raciais deram certo porque
seus beneficiados são, sim, competentes. Merecem,
sim, frequentar uma universidade pública e deiqualidade. Caro(a) leitor(a), se no enundado pede a
opinião de quem é contrário a cotas, claro que a
opinião é, também, contrária: seus beneficiados
não são competentes e mais: não merecem frequentar uma universidade públlca de qualidade.
Questão perigosa por exigir muita atenção.

Texto para as questões.

As cotas raciais deram certo porque seus beneficiados são, sim, competentes. Merecem, sim, frequentar uriJa universidade pública e de qualidade. Novestibular, que é o Princípio de tudo, as cotistas estão só
um pouco atrás. Segundo dados do Sistema de Seleção
Unificada, a nota de corte para os candidatos convencionais a vagas de medicina nas federais foi de 787,56
pontos. Para os cotistas, foi de 761,67 pontos. A diferença entre eles, portanto, ficou próxima de 3%. lstoÉ
entrevistou educadores e todos disseram que essa distância é mais do que razoável. Na verdade, é quase
nada. Se em uma disciplina tão concorrida quanto
medicina um coeficiente de apenas 3% separa os privilegiados, que estudaram em colégios privados,
dos negros e pobres, que frequentaram escolas públicas, então é justo supor que a diferença mtnima pode,
perfeitamente, ser igui:Jlada ou superada no decorrer dos cursos. Depende só da disposiçáo do aluno. Na
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), uma
das mais conceituadas do País, os resultados do último
vestibular surpreenderam. ':4 maior diferença entre as
notas de ingresso de cotistas e náo cotistas- foi observado no curso de economia~ diz Angelo Rocha, pró-reitora da UFRJ. NMesmo assim, essa distância foi de
11%, o que, estatisticamente, não é significativo~
(wwwJstoe.com brJ
OS. (VUNESP 2014 - Escrevente Técnico Judiciário - TJ/SP) As informações iniciais do texto per-

mitem inferir que pessoas contrárias ao sistema de
cotas nas universidades públicas acreditam que
(A) o desempenho dos alunos beneficiados é similar ao de outros estudantes.
(B} os reSultados dos cotistas podem ser superiores aoS dos demais estudantes.
(C) os cursos, em geral, são beneficiados com alu-

nos de perfis diferenciados.
(0) os alunos beneficiados têm pouca qualificação para frequentaras cursos.
(E) os cursos menos concorridos podem ser
tos por falta de candidatos.

extin~

06. {VUNESP 2014- Escrevente Técnico Judiciário- TJ/SP) De acordo com o autor, o desempenho

dos estudantes cotistas
(A) reforça a ideia de que os cursos mais concorridos são difíceis de acompanhar.
(~)

revela a necessidade de que seja feita uma
ampla revisão no sistema de cotas.

(C) sinaliza diferenças expressivas nas universidades públicas brasileiras.
(D) sugere que a avaliação átual é menos democrática e mais diffcil que no passado.
(E) ratifica a ideia de que as cotas lograram êxito
no sistema educacional brasileiro.

Resposta: "e"

O Nota da autora: Criou-se muita polémica e
em nada· resultou. Está claro no texto que as cotas
raciais deram certo. Ratifica: A diferença entre
eles, portanto, ficou próxima de 3%. /stoÉ entrevistou educadores e todos disseram que essa distância é mais: do que razoável. Na verdade, é quase
nada. Se em uma disciplina tão concorrida quanto
medicina um coeficiente de apenas 3% separa os
privilegiados, que estudaram em colégios privados, dos negros e pobres, que frequentaram escolas públicas, então é justo supor que a diferença
mínima pode, perfeitamente, ser igualada ou superada no decorrer dos cursos. Depende só da disposição dó aluno.

Texto para as questões.
UM PÉ DE MILHO

Aconteceu que no meu quintal, em um monte de
terra" trazida pelo jardineiro, nasceu alguma coisa que
podia ser um pé de capim - mas descobri que era um

•
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pé de milho. Transplantei-o para o exíguo canteiro na
frente do casa. Secaram as pequenas folhas, pensei que
fosse morrer. Mas ele reagiu. Quando estava do tamanho de um palmo, veio um amigo e declarou desdenhosamente que na verdade aquilo era capim. Quando
estava com dois palmos veio outro amigo e afirmou
que era cana.
Sou um ignorante, um pobre homem da cidade.
Mas eu tinha razão. Ele cresceu, está com dois metros,
lança as suas folhas além do muro- e é um esplêndido
pé de milho. Já viu o leitor um pé de milho? Eu nunca
tinha visto. Tinha visto centenas de milharais - mas
é diferente. Um pé de mílho sozinho, em um canteiro,
espremido, junto do portão,. numa esquina de rua não é um número numa lavoura, é um ser vivo e independente. Suas raízes roxas 5e agarram ao chão e suas
fofhas longas e verdes nunca estão imóveis.

•

...

;

Anteontem aconteceu o que era inevitável, mas
que nos encantou como se fosse inesperado: meu pé
de milho pendoou. Há muitas flores belas no mundo, e
a flor do meu pé de mifho não será a mais linda. Mas
aquele pendão firme, vertical, beijado pelo vento do
mar, veio enriquecer nosso canteirinho vulgar com
uma força e uma alegria que fazem bem. É alguma
coisa de vivo que se afirma com ímpeto e certeza. Meu
pé de milho é um belo gesto da terra. E eu não sou
mais um medíocre homem que vive atrás de uma chata
máquina de escrever: sou um rico lavrador da Rua Júlio
de Casti/hos.
(Rubem Braga. 200 crônicas escolhidas, 2001.
Adaptado)

01. {VUNESP 2014 - Escrevente Técnico Judiciário- TJ/SP) Para o narrador, o surgimento de um pé
de milho em seu quintal
(A) criou desavenças entre ele e seus amigos.
(B) representou algo inusitado que o cativou.
(C)

interessou mais ao jardineiro que a ele.

(D) era interessante, mas não dava orgulho.
(E) obrigou-o a acabar com o jardim.

Resposta: "b"
No final do texto: Meu pé de milho é um belo
gesto da terra. E eu não sou mais um medíocre
homem que vive ·atrás de uma chata máquina de
escrever: sou um rico lavrador da Rua Júlio de Castilhos.
(A) Houve divergências, não houve desavenças.
Cuidado com os sjgnificados das palavras.
(C) Não cita interesse do jardineiro.

(D) DaVa orgulho!
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(E} O jardim foi mantido por ele.
08. (VUNESP 2014 - Escrevente Técnico Judiciário- TJ/SP) Pela descrição feita no texto, é correto
afirmar que o pé de milho

IA) continua a ser um simples número da laVour13, sem

crédito na sua localização, tanto que for~ donfundido com pé de capim e pé de cana .

(8) passou a ter um lugar menos atrativo para crescer e, destituído de uma lavoura, tornou-se
um número isolado em um ja1·dim sem beleza .
(C) manteve-se no jardim do narrador, que o desprezava, sendo incapaz de se render ao seu esplendor e à beleza dos seus pendões.
{D) constitui uma parte expropriada de uma
lavoura, razão pela qual o narrador, ainda que o
estime, sente-se mal por não poder devolvê-lo.
(E) ganhou uma condição diferenciada dos pés
de milho de uma lavoura, tanto que transformou
significativ'amente a vida do narrador.

Resposta: "e"
A transformação na vida do narrador: não sou
mais um medíocre homem que vive atrás de uma
chata máquina de escrever: sou um rico lavrador da
Rua Júlio de Castilhos.
09. (VUNESP 2014- Escrevente Técnico JudiciárioTJ/SP) Assinale a alternativa em que a reescrita do texto
altera o sentido original.
(A) Secaram as pequenas folhas, pensei que
fosse morrer. (1° §) = Secaram as folhas pequenas, pensei que fosse morrer.
(B) Anteontem aconteceu o que era inevitável. .. (3°
§)=Aquilo que era inevitável anteontem aconteceu ...
Kl Sou um ignorante, um pobre homem da
cidade. (2° §) = Sou um ignorante, um homem
pobre da cidade.
(D) ... em um monte de terra trazido pelo jardineiro .. (1° §) = ... em um monte de terra que o
jardineiro trouxe.
(E) É alguma coisa de vivo que se afirma com
ímpeto e certeza. {3° §)=É algo de vivo que, com
ímpeto e certeza, aflrma- se.

Resposta: "c"
O Nota da autora: questão de interpretação e
semântica {significado das palavras).

Interpretação de texto
~Um
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pobre homem da cidade equivale a coitado;

-Um homem pobre da cidade equivale a desprovido ou mal provido do necessário. {Antônimo: provido, afortunado, rico.)
{A) pequenas folhas e folhas pequenas possuem
o mesmo sentido.

(B) deslocar o advérbio não alterou o significado.

(D} trazido pelo jardineiro e que o jardineiro
trouxe possuem o mesmo sentido.
(E)

a troca de posicionamento dos termos não

alterou o sentido.

Charge

®

palestra sobre os novos tempos
A aliet'lClção

é uma ponte
para a
felicidade.

Prefiro trilhar
os caminhos
da verdade!

Não
esqoeça
de levar um
capacete.

(Folha de S.Paulo. 08.10.2014)

10. (VUNESP 2014 - Escrevente Técnico Judiciário
-TJ/SP) Considerando as falas da personagem no primeiro e no terceiro quadrinhos, conclui-se que para ela

11. (FGV ·IBGE~ Técnico em Informações Geográ~
ficas e Estatísticas/2016) A afirmação inadequada
sobre o conteúdo veiculado pelo texto 1 é:

(A) a impossibilidade de ser feliz impede a alienação.
(B)

a busca pela verdade necessita de proteção.

(A) além da PNAO, o IBGE realiza outras pesquisas
demográficas;

(C)

a verdade é a forma real de se chegar à felicidade.

(B)

(D) a verdade é o caminho mais fácil para a felicidade.
(E)

a felicidade é o caminho para a verdade.

a PNAD é repetida em períodos regulares;

(C) a pesquisa se fundamenta em entrevistas diretas;
(D) as pessoas entrevistadas são espacialmente

diversificadas;
Resposta: "b"

(E) a finalidade das entrevistas é prever mudanças

- A diCa é o uso do vocábulo capacete que
significa chapéu de forma arredondada, de metal,
couro, cortiÇa ou 'ou.tro. material resistente. Sua
finalidade básica é prOteger a cabeça. Claro que
indica a necessidade de proteção.

TEXT01
O IBGE divulgou nesta sexta-feira a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domict1ios de 2014 (Pnad), a
principal pesquisa demográfica que realiza a cada ano
-e que oferece um raio-X sobre a população brasileira.

populacionais.

dii~Aiternativa correta:· letra "e" - A finalidade
da pesquisa (consequentemente das entrevistas)
é oferecer um raio·X sobre a população brasileira.
Alternativa "a" - Realiza outras pesquisas
porque no texto temos: a principal pesquisa
demogrtifica que realiza a cada ano.

Alternativa "b"- Trecho que indica a regularidade: pesquisa demográfica que realiza a cada
ano.

Para chegar aos números abaixo, o instituto entrevistou mais de 362 mil pessoas em mais de 151 mil residências brasileiras, distribufdas por todos os Estados.

Alternativa "c" - Se é nas residências, as
entrevistas são diretas: entrevistou mais de 362
mil pessoas em mais de 151 mil residências brasilei;as.

Fonte:
http://www.bbc.com/portuguese!noticias/2015!11!151113_resulta dos_pnad.Jc_ab

Alternativa "d"- São espacialmente diversificadas: distribufdas por todos os Estados.

TEXTO 2- O Brasil continua envelhecendo

A tendéncia vem sendo observada ano a ano. Em
2014, a população chegou a 203,2 mifhões de pessoas,
e indivíduos com mais de 60 anos representavam
13,7% do pais. É um aumento de 0,7 ponto porcentual
em relação a 2013.

A propor\:ão em si não é gritante_ mas o movimento vem sendo contínuo e acompanha uma redução pequena, porém também constante, do número
de jovens. Enquanto o número de idosos subiu, o de
pessoas com menos de 24 anos caiu 0,8 ponto porcentual, passando a representar 38% da população. Para
fins de comparação, em 2004 a população acima de
60 anos era de 9,7%.

tavam 13,7% do país. t um aumento de 0,7 ponto
porcentual em relação a 2013.
13. {FGV - IBGE- Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas/2016) Segundo o texto 2, o
envelhecimento contínuo da população é uma:

{A) tendência que não está estatisticamente comprovada;
(S)

opinião decorrente dos resultados das pesquisas;

{C) dúvida a partir dos dados estatísticos levanta-

dos;
(0)

certeza metodologicamente estabelecida;

(E) antevisão com base nos dados dos últimos anos.

Fonte;
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/151113_resultados_pnad.Jcab

12. (FGV -IBGE- Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas{2016) As palavras que formam o
título dado ao texto 2 permitem inferir que:

(A) o pafs vai envelhecer em ritmo mais intenso nos
próximos anos;
(8}

as pesquisas anteriores já indiCavam o envelhecimento da população;

(C)

o Brasil está sofrendo uma redução numérica progressiva de sua população;

(D)

as estruturas sociais e econômicas do país estão
ficando ultrapassadas;

(E) nosso país está atravessando um momento de

passagem para a maturidade cultural.

Alternativa correta: letra "b" - Questão de
nível fácil. O Brasil continua envelhecendo demonstra que antes já envelhecia. Para facilitar o entendimento, monte outro período para se certificar: Nós
continuamos estudando= nós já estamos estudando
há algum tempo.

Alternativa correta: letra "d"- A certeza advém
das pesquisas: Em 2014, a população chegou a 203,2
milhões de pessoas, e indivíduos com mais de 60
anos representavam 13,7% do país. Ê um aúmento
de 0,7 ponto porcentual em relação a 2013.
Alternativa "a" - Está comprovada através de
números das pesquisas.
Alternativa "b"- Não se trata de opinião, é um
fato com dados estatísticos.
Alternativa "c"- Nada indica-que haja dúvida, já
que os individuas as entrevistas foram feitas nas residências diretamente com as pessoas {como já vjmos
na questão anterior).
Alternativa·"e"- Não é uma previsão, são dados
reais- certos- e continuam ocorrendo.

TEXTO 3- Mais de 80 milhões vivem
· fora de sua cidade natal

Alternativa "a"- Não há relação de intensidade
(envelhecer mais, ou envelhecer menos).

A mobilidade pelo país, seja impulsionada por
emprego, ensino ou outros motivos, faz com que mais
de 80 milhões de brasileiros vivam fora das cidades
onde nasceram, o equivalente a quase 40% da população.

Alternativa "c" - Redução de jovens; o título
se refere aos idosos: indivíduos com mais de 60 anos

Ao chegar aos 60 anos de idade, 60% dos' brasileiros já não vivem em suas cidades de origem.

representavam 13,7% do pafs. É um aumento de 0,7
ponto percentual em relação a 2073.

Alternativa "d"- Muito cuidado. Temos que nos
atentar apenas ao que está escrito no texto e ainda
mais: analisar o título. Não menciona as estruturas
sociais e econômicas.

São Paulo é o Estado que mais tem pessoas de fora
- 10,5 milhões. Já em termos proporcionais, as unidades da federação com o maior contingente de "forasteiros" são o Distrito Federal, com 49,3%, e Roraima,
com 45,3% da população chegando de outros Estados.

Alternativa "e'' - Quem dera! Não cita a cultura
no texto. indivíduos· com mais de 60 anos represen-

Fonte:
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/l 51113_resu/t ados_pnad_jc_ab
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A diferença entre as regiões, porém, permanece
gritante neste quesito. Enquanto no Sul e Sudeste
a taxa de analfabetos é de 4,4% e 4,6%, respectivamente, no Nordeste a percentagem é de 16,6%, de
longe a pior situação no país.

14. (FGV-IBGE- Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas/2016} No texto 3 recebemos a
informação de que:
(A) o emprego e o ensino servem como motivos

para a maior quantidade de deslocamentos das
cidades de origem;

A medição é feita entre pessoas de 15 anos de
idade ou mais, e, quanto mais velho o grupo, maior
o índice. Entretanto, o analfabetismo ainda assola as
novas gerações, afetando 0,9% de jovens na faixa de
15 a 19anos e 1,4%nade 20a24anos.

{B) o Distrito Federal e Roraima recebem mais
#forasteiros" do que todos os demais estados da
Federação;

Fonte:
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/111151113_result ados_pnad_jc_ab

(C) mais da metade da população brasileira vive fora

de sua cidade natal, por motivos variados;
(D) os cidadãos brasileiros de 60 anos, com a idade
de aposentadoria, migram para lugares melhores;

15. (FGV -IBGE- Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas/2016) Segundo o texto 4, o anal-

(E) a mobilida_de populacional, no Brasil, é consequênda de deficiências nos locais de origem_

(A)

fabetismo no Brasil:

é maior na faixa dos mais idosos;

(B) diminui progressivamente de 2001 até hoje;

Alternativa correta: letra "e" - No primeiro
parágrafo: A mobilidade pelo pafs, seja impulsionada
por emprego, ensino ou outros motivos, faz com

(C) mostra índices idênticos nas várias regiões;

(0) tornou-se inexistente entre os menores de 15

anos;

que mais de 80 milhões de brasileiros vivam fora das
cidades onde nasceram. O autor deixa claro que as
pessoas vão em busca de emprego, escola (ensino)
e outros motivos.

(E) reflete ampla desigualdade regional entre Sul e
Sudeste.

Alternativa "a" - Após os 60 anos, a maioria
não vive já na cidade de origem; isso não significa
que seja por causa do emprego--e ensino apenas (há
outros motivos).

Alternativa correta: letra "a" - No último parágrafo: quanto mais velho o grupo, maior o índice.

Alternativa 'b"- São Paulo recebe mais forasteiros (aquele que não pertence à terra onde se
encontra ou ao lugar): São Paulo é o Estado que mais
tem pessoas de fora- 10,5 milhões.
Alternativa "c" - Não é mais da metade da
população, é menos: 80 milhões de brasileiros é equivalente a quase 40% da população.
Alternativa "d"- Em primeiro lugar, não é possível inferir, em pleno 2016, que 6Q anos seja idade de
aposentadoria; em segundo lugar, no texto, não cita
lugares melhores: 60% dos brasileiros já não vivem em
suas cidades de origem.

TEXTO 4- Analfabetismo cai, mas ainda
reflete desigualdade regional
De pouco em pouco, a taxa de analfabetismo continua a cair no Brasil, e passou de 8,5% em 2013 para
8,1% no ano passado. A queda vem sendo quase constante de 2001 para cá, embora tenha permanecido no
mesmo patamar entre 2071 e 2013 (quando oscilou
entre 8,4% e 8,5%).

Alternativa "b"- Não foi progressivamente: tenha
permanecido no mesmo patamar entre 2011 e 2013
(quando oscilou entre 8,4% e 8,5%).
Alternativa "c" - Há diferenças entre as regiões:
no Sul e Sudeste a taxa de analfabetos é de 4,4% e4,6%,
respectivamente, no Nordeste a percentagem é de
16,6%.
Alternativa "d"- Antes fosse verdade! No texto: A
medição é feita entre pessoas de 15 anos de idade ou
mais .•. o analfabetismo ainda assola as novos gerações,

afetando 0,9% de jovens na faixa de 15 a 19 anos.
Alternativa "e" - A desigualdade está entre
as regiões Sul e Sudeste (4,4% e 4,6%) e Nordeste
(16,6%).

TEXTO 5- Diploma superior é
privil~io de apenas 13%
Quando se avalia o n(vel de instrução da totali·
dade de brasileiros acima de 25 anos, mais de metade
da população (57,5%) tem no máximo o ensino médio
completo, sendo que 32% não completaram o ensino
fundalnental. Uma graduaçao universitária éprivilégio
de apenas 13, 1%das pessoas (contra 12,6% em 2013).

I
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Os números também chamam atenç(jo para â
necessidade de se aprimorar o ensino nas escofas
públicas, que são frequentadas por 76,9% dos alunos
brasileiros (contra 75,7% em 2013). Mas a frequência
escolar como um todo vêm aumentando, e tem seu
maior patamar entre crianças de 6 a 14 anos: 98,5%
nesta faixa etária estão na escola.

pessoas desocupadas aumentou 9,3% de 2013 para
2014, afetando um total de 7,3 milhões de brasileiros
(o aumento equivale a 6 J7 mil pessoas a mais nesta
condição).
Isso ocorreu no país todo, e em especial no
Sudeste, onde o aumento foi de 15,8%. o IBGE elas·
sifica como «desocupadas" pessoas que não estão
empregadas, mas estão buscando trabalho.

Quando se contempla a população como um
todo, o número médio de anos de estudo escolar é de
7,7.Aquitambém há disparidades regionais: o Sudeste
apresenta a maior média, de 8,4 anos, enquanto Norte
e Nordeste registraram o menor tempo médio na
escola, 7,2 e 6,6 anos, respectivamente.

•
,-

A pesquisa indica dificuldades especialmente
para jovens de 18 a 24 anos e pessoas que estão buscando o primeiro emprego, respectivamente 34,3% e
28,3% dos desocupados.
Fonte:
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11!151113Jesult ados_pnad_jc_ab

Fonte:
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/151113_result ados_pnad_jc_ab

16. (FGV -IBGE- Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas/2016) O segundo parágrafo do
texto 5 aponta para a necessidade de se aprimorar o
ensino nas escolas públicas porque:
(A)

elas são frequentadas pela maioria dos alunos
brasileiros;

{8)

a frequência escolar é maior nessas escolas;

Observação: Não houve questão (separada) de
interpretação de texto.

TEXTO 7- Trabalho infantil volta a subir
Após sete quedas sucessivas de 2005 para cá,
o número de crianças trabalhando no país voltou a
aumentar. Em 2014, subiu para 554 mil o número de
crianças nas idades entre 5 e 13 anos que trabalham,
quase 50 mil a mais que em 2ú13.

(C) poucos alunos dessas escolas chegam ao nível

superior;

No Brasil, o trabalho até os 13 anos é ilegal.
Setenta ml1 dessas crianças têm de 5 a 9 anos, um
aumento de 15,5% em relação ao ano anterior. Em
2005, porém, o número de crianças em situação de
trabalho infantil era quase o triplo do número atual,
chegando a 1,6milhão.

{0) o nível de desistênçia nessas escolas é bem

grande;
(E} os alunos dessas escolas pertencem à classe
pobre.

Fonte:
http://www.bbc.com/portuguese/notiâaS/2015/11/151113_result ados__pnad_jc_ab

Alternativa correta: letra "a" - A maioria: são
frequentadas por 76r9% dos alunos brasileiros.
Alternativa "b" ~ a frequência escolar como um
todo vem aumentando, e tem seu maior patamar entre
criançasde6a 14 anos. Perceba que isso não é a causa
de haver aprimoramento, note, também, a faixa etária.
Alternativa "c" - Uma graduação universitária é
privilégio de apenas 13,1% das pessoas não significa
que sejam de escolas públicas.
Alternativa "d"- Através das ideias do primeiro
parágrafo, deduz-se que haja desistência, mas não
cita as escolas públicas.
Alternativa "e"- Não se pode inferir que 76,9%
dos alunos brasileiros sejam pobres.

17. (FGV -IBGE- Técnico em Informações Geográ~
ficas e Estatísticas/2016) Em relação ao trabalho
infantil, a informação dada pelo texto 7 é:
(A) o aumento de crianças no trabalho foi conside-

rado em relação ao levantamento anterior;
(8)

o crescimento do trabalho infantil é considerado
em relação aos que são menores de idade;

(C) o trabalho infantil aumentou progressivamente

até 2005;
{D) o número de trabalhadores infantis voltou a ser o
que era em 2005;
(E) o trabalho infantil, apesar de ilegal, cresceu ininterruptamente até hoje.

Texto 6- Aumento brusco de 'desocupados'
O aumento dos índices de desemprego se refletiu nos"resultados da PNAD já em 2014. O número de

Alternativa correta: letra "a" - No primeiro
parágrafo: Em 2014, subiu para 554 mif·o número de

Interpretação de texto
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crianças nas idades entre 5 e 13 anos que trabalham,

quase 50 mil a mais que em 2013.

Alternativa "b"- O trabalho é ilegal: No Brosif, o
trabalho até os 13 anos é ilegal.
Alternativa "c" - Não se pode inferir pelo fato
de o texto nâo citaras números até 2005 {antes de).
Alternativa "d"- Era o triplo: Em 2005, porém, o
número de crianças em situação de trabalho infantil era quase o triplo do número atual, chegando a
1,6milhao.

Alternativa correta: letra "b" - No segundo
parágrafo: a interrupção na tendência de crescimento
é vista como um reflexo do aumento de uso da internet
no celular.

Alternativa "a" - Além de não ser mencionado
no texto, sabe-se que o funcionamento é o mesmo.
Alternativa "c" - Ocorreu aumento no uso da
internet: aumento de uso da internet no celular.

Alternativa "e"- Houve quedas:: Após sete quedas sucessivas de 2005 para cá.

Alternativa "d"- No texto, nâo cita o custo, mas
sim a nova tendência que é utilizar o celular para
acessar a internet.

TEXTO 8- Computadores em
casa têm primeira queda

Alternativa "e" - O texto refere-se ao aumento
da telefonia móvel e não do aumento computadores
domésticos: o número de residências com computador teve a primeira leve queda em 2014.

Depois de anos de aumento vertiginoso, o número
de residências com computador teve a primeira leve
queda em 2014, de 49,5% para 49,2%.
O índice ainda é impressionante quando se considera o patamar de 2001- quando 12,6% dos domicílios tinham computadores. Mas a interrupção na
tendência de crescimento é vista como um reflexo do
aumento de uso da internet no celular. Aposse de aparelhos de telefonia móvel segue em franca ascensão:
hoje, 136,6 milhões de brasileiros (ou 77,9% das pessoas acima de 10 anos) têm telefone celular, um crescimento de 4,9% em relação a 2013.

, Outro reflexo dessa expansão é a redução de
telefones fixos em casa. Entre 2001 e 2014, a proporção de domicílios com linha fixa caiu 25,5 pontos percentuais.
Fonte:
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/201 S/11!751113_result ados_pnad_jc_ab

18. (FGV -IBGE- Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas/2016) A queda do número de
computadores em casa, segundo o texto 8, se deve
ao fato de que:
{A) a internet tem melhor funcionamento nos telefones celulares;
(8) os computadores domésticos foram sendo substituídos pelo uso da internet na telefonia móvel;
(C) a diminuiçâo dos telefones fixas em casa cola-

bora para a reduçâo do uso da internet;
{0) o custo dos computadores domésticas é bem
superior ao dos telefones celulares;
(E) o próprio crescimento vertiginoso do número
de computadores domésticos leva a uma queda
obrigatória desse·número.

TEXTO 9- Agua e luz avahçam,
saneamento deixa a desejar
Do total de domicflios no país, 85,4% têm abastecimento de água e 99,7% têm iluminação elétrica, mas
apenas 63,5% têm rede coletora de esgoto, índice praticamente igual ao de 2013 (63,4%).
As piores médias estão no Norte (27,2%), no Nordeste (41,1%) e no Centro-Oeste (46,5%). De um ano
para o outro, 1,2 milhão de casas passaram a contar com esgoto, mas esse número não acompanha o
aumento geral do número de residências no pafs: de
2013 para 2014, o número de domicflios brasileiros
aumentou em 1,9 milhão, passando a um total de 67
milhões.
Fonte:
http://www.bbc.com/portuguese!noticias/201 5/11/J51113_result ados_pnad_jc_ab

Observação: Não houve questão (separada) de
interpretação de texto.

TEXTO 10- Desigualdade social
continua em redução gradual
Os dois extremos da sociedade brasileira- os 10%
mais pobres e os 10% mais ricos em termos de renda
mensal - ganharam em média R$ 256 por mês, no
grupo de menores salários, contra R$ 7.1 54, na fatia
de maiores ganhos, em 2014.
O valor recebido pelo primeiro grupo representa
apenas 1,4% de todos os rendimentos gerados por trabalho no pafs, enquanto os 10% mais ricos concentraram 40,3% do total de rendimento.
A renda por gênero continua a apresentar grande
disparidade: no ano passado, as mulheres receberam
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em média 74,5% dos salários dos homens - índice
pouco melhor que em 2013, quando essa proporção
era de 73,5%.
De uma forma gera{, porém, a desigualdade no
país continua apresentando uma melhora gradual- o
índice de Gini, que mede a distribuição de renda, continua sua trajetória de queda, e passou de 0,495 para
0,490 (quanto mais p!i5ximo de zero, melhor).

(A) tendência para a síntese de conteúdos;
(B) predominância de formas verbais no presente
do indicativo;
(C) preferência por substantivos e verbos;
(0) ausência de vocábulos subjetivos;
(E) concessões

à linguagem coloquial.

i

Fonte:
http://www.bbc.com/portuguese/naticias/2015/11/151713_result ados_pnad_jc_ab
19. (FGV -IBGE- Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas/2016) Entre os títulos dados aos
textos desta prova, aquele que mostra um aspecto
mais positivo é:
(A) Desigualdade social continua em reduçáo gradual;
(B) Água e luz avançam, saneamento deixa a desejar;
{C) Computadores em casa têm primeira queda;
(0) Aumento brusco de desocupados;
(E) Trabalho infantil volta a subir.

Alternativa correta: letra "a" - Reduçáo na
desigualdade social demonstra, óbvio, um aspecto
positivo.

A desigualdade social refere-se a processos re/acionais na sociedade que têm o efeito de limitar ou
prejudicar o status de um determinado grupo, classe ou
círculo social. As áreas de desigualdade social incluem
o acesso aos direitos de voto, a liberdade de expressão e
de reunião, a extensão dos direitos de propriedade e de
acesso à educação, saúde, moradia de qualidade, viajar, ter transporte, férias e outros bens e serviços sociais.
Além de que também pode ser visto na qualidade da
vida familiar e da vizinhança, ocupação, satisfação no
trabalho e acesso ao crédito. (pt.wikipedia.org)
Alternativa "b"- A primeira informação é positiva, mas a segunda é negativa (saneamento deixa a
de!>ejar).
Alternativa "c"- As pessoas náo terem computadores em casa é aspecto negativo.
Alternativa "d"- O aumento brusco de desocupados demonstra que o aumento do desemprego.
Alternativa "e" -Não pode ser posWvo, pois o
trabalho infantil é ilegal.
20. (FGV -IBGE- Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas/2016) Todos os títulos dados aos
textos são exemplos de manchetes jornalísticas; tal
gênero textual só NÃO mostra a seguinte marca linguística como dominante:

Alternativa correta: letra "e" - Náo se deve
usar a linguagem coloquial. Concessão é autorizaçáo,
permissão, licença.
Alternativa "a"- O objetivo do título é resumir
em uma ou poucas palavra·s o· assunto tratado.
Alternativa "b" - O presente histórico é utilizado para dar vivacidade ao tema.
Alternativa "c"- Perceba que há tal predominância.
Alternativa "d"- Os títulos devem se'r objetivos.

DICA
Objetivo: oferece informações precisas para o
leitor, transmitindo-lhes conhecimento, fatos. Sáo
mensagens que se orientam para o referente, presentes principalmente em textos jornalísticos, científicos, técnicos, acadêmicos etc. Há o predomínio da
linguagem referenclal.
Subjetivo: expressa a visáo pessoal do autor a
respeito de algum assunto. Assim, o autor recorre,
por exemplo, às metáforas, às metonímias ou a qualquer outro tipo de linguagem figurada para expor
suas ideias.

Q!JESTÕES MÉDIAS
1. NÍVEL MÉDIO

l.l.FCC
Texto para responder às questões.

Um pequeno tesouro literário, guardado com
esmero durante quatro gerações, veio a público nesta
quinta-feira (15.102015). Dezenas de documentos,
fotos e 51 cartas do crfticoe acadêmico José Veríssimo,
recebidas do escritor Machado de Assis, foram entregues pela familia de Veríssimo à Academia Brasileira
de Letras (ABL).
Textos manuscritos, datados da início do século
passado, e até uma fotografia e 12 cartas inéditas do
patrono da Academia ficaram guardados por déca-

Interpretação de texto
das em um antigo gaveteiro de madeira, que veio passando de geração em geração e, por último, estava
no apartamento da aposentada Helena Araújo Lima
Veríssimo, viúva do jornalista Jorge Luiz Verís..~imo, um
dos netos de José Verfssimo.
Apesar do valor histórico e sentimental do material, a família achou melhor entregar a guarda dos
documentos à ABL, que tem condições ideais para preservar a coleção, em que se destaca uma foto inédita
de Machado de Assis.
NO acervo do José Veríssimo estava com o marechal [Inácio José Veríssimo, filha do acadêmico}, que
era uma pessoa voltada para a literatura, apesar de
ser militar. O marechal organizou o acervo, escreveu
uma biografia de José Veríssimo e depois passou tudo
para meu marido: disse Helena.
Para o presidente da ABL, Gera/da Holanda
Cavalcanti, trata-se de um acervo precioso e que
pode incentivar outras famílias, detentoras de material histórico sobre os acadêmicos, a também doarem
o acervo à Academia. Nisto pode despertar a atenção de outras pessoas que tenham documentos em
casa e se disponham a trazer para a Academia, que
é a guardiã desse tipo de acervo, que é muito difícil
de ser guardado em casa, pois o tempo destrói e aqui
temos a melhor técnica de conservação de documentos: disse Cavalcanti.
(Adaptado de: OLIVEIRA, Gomes. Cartas inéditas
de Machado de Assis são doadas à Academia Brasileira de Letras. www.folhardndoniense.eom.br/cultura/cartas-ineditas-de-machado-de-assis-sao-doodas-a-academia-brasileira-de-letras) ,

21. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 14/2016) A famí-

Alternativa "a" - lnacessfveis? Claro que não!
No texto: trata-se de um acervo precioso e que pode
incentivar outras famílias, detentoras de material histó·
rico sobre os acadêmicos, a também doarem o acervo
à Academia.
Alternativa "b" - Não menciona competência
em divulgação.

Alternativa "c"- Extrapolação: verdadeira herdeira.

Alternativa "d"- Em momento algum, no texto,
s.ão citadas técnicas para interpretar.
22. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 14/2016) O
acervo do José Verissimo estava com o marechal [!nócio José Veríssimo, filho do acadêmico], que era uma
pessoa voltada para a literatura, aPesar de Sf!r militar.
A passagem destar;ada permite concluir que, na
opinião de Helena Araújo Lima Veríssimo,
{A) não é muito comum haver militares interessados
em literatura.
{B) não é raro encontrar militares que entendam
profundamente de literatura.
{C) é esperado que os militares de alta patente
entendam de literatura~
(D) é natural que um filho de acadêmico se torne um
militar apaixonado por literatura.
(E) é frequente encontrar militares com formação
especializada em literatura.

Alternativa correta: letra "a"

lia de José Veríssimo decidiu doar o acervo do crítico
e académico porque julgou que a ABL

O Nota da autora: Questão de interpretação e
período composto (conjunção).

{A) pode manter os documentos inacessíveis a leitores e pesquisadores.

-Apesar de refere~se a ideias opostos, indicando
concessão. É raro militar interessar~se por literatura,
isso Chega a ser conhecimento de mundo, pois a literatura nada mais é do que a arte da palavra.

(B) tem mais competência em divulgar os documentos ao público.

1. . . .

(C) deve ser a verdadeira herdeira dos documentos
de seus ancestrais.
(D) detém as técnicas necessárias para interpretar os
dOcumentos.
(E) é capaz de armazenar os documentos de modo
mais adequado.

Alternativa "b"- É raro.
Alternativa "c" - Não é esperado, embora a
ideia seja maravilhosa.

Alternativa "d"- Antes fosse natural.
Alternativa ''e"- Não é frequente.

Texto para responder às questões.
Alternativa correta: letra "e" - No terceiro
parágrafo; a famflia achou melhor entregar a guarda
dos documentos à ABL, que tem condições ideais
para preservar a coleção, em que se destaca uma
foto inédita de Machado de Assis.

Em2015, o Brasil comemorou os 150anosde nascimento de Cdndido Mariano da 511va Rondon, mais
conheCido como Marechal Rondon, milítar e serta-

l

nista brasileiro que desbravou as regiões Cent~

:1266
e Norte nos séculos 19 e 20. Por causa das expedições.
que comandou, passou a ser habitada a região onde
está situado o estado de Rondônia, assim denomi"
nado em sua homenagem.

•

Rondon nasceu em Mimoso (MT}, no dia 5 de maio
de 1865. Descendente, por parte de mãe, dos índios
terenas e bororo, e por parte de pai, dos índios guanás, logo ficou órfão, sendo criado pelo avô. Depois de
sua morte, transferiu-se para o Rio de Janeiro e ingressou na Escola Militar. Depois de se formar bacharel em Ciências Físicas e Naturais e tornar-se tenente,
em 1890, foi transferido para o setor do Exército que
implantava tinhas telegráficas por todo o país.
A partir daí, durante quase vinte anos, Rondon
viajou por todo o Brasil implantando o telégrafo e
eventualmente abrindo estradas. Nessas viagens,
ele frequentemente encontrou tribos indígenas que
não tinham contato com a civilização e, aos poucos,
desenvolveu uma técnica de aproximação amigável.
Rondon contribuiu também para o reconhecimento
e mapeamento de grandes áreas ainda inóspitas no
interior do país. A partir daí, levantou dados e informações de mineralogia, geologia, botãnica, zoologia
e antropologia. E encontrou, em 1906, as ruínas do
Real Forte do Príncipe da Beira, a maior relíquia histórica de Rondônia.

Em 1g1o, organizou epassou a dirigira Serviço de
Proteção aos fndios, que viria a se tomar a Fundação
Nacíonal do fndio (Funai). Em 1952, propôs a criação
do Parque lndfgena do Xingue, no ano seguinte, inaugurou o Museu Nacíonal do fndio.
Rondon morreu em 1958, no Rio de Janeiro, com
quase 93 anos. Dedicou a vida a promover a colonização do interior do país, pacificando e tratando os
índios. Ficou conhecido pelo lema indigenista: "Morrer
se for preciso, matar nunca~
(Adaptado de: "Congresso comemora na próxima
semana os 150 anos do Marechal Rondon~ Agência Senado. www12.senado.feg.br!noticias!materias/20 15/04/30/congresso-comemora·na-proxima·semana-os-TSQ-anos-do-marecha/-rondon)

23. (FCC ~Técnico Judiciário- TRT 14/2016) Destaca-se em Rondon
(A) a personalidade instável e irascfvel.
(B) o perfil autoritário e truculento.
(C) o comportaniento passivo e hesitante.
(D) a atitude conformista e servil.
(E) o espírito pacíi'ico e desbravador,

Alternativa correta: letra "e" - Trechos que
compróva·m o espírito pacífico (tranquilo) e desbra-
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vador, respectivamente: durante quase vinte anos,
Rondon viajou por todo o Brasil implantando o telégrafo e eventualmente abrindo estradas; frequentemente encontrou tribos indígenas que não tinham contato com a civilização e, aos poucos, desenvolveu uma
técnica de aproximação amigável; contribuiu também
para o reconhecimento e mapeamento de grandes
áreas ainda inóspitas no interior do país; organizou e
passou a dirigir o Serviço de Proteção aos índios, que
viria a se tornar n Fundação Nacional do lndio (Funai).
Em 1952, propôs a criação do Parque Indígena do Xingu
e, no ano seguinte, inaugurou o Museu Nacional do
Índio; militar e sertanista brasileiro que desbravou
as regiões Centro-Oeste e Norte nos séculos 19 e 20.
Alternativa "a" - Não possuía personalidade
instável, muito menos irascível - quem tem o gênio
difícil ou se enraivece com facilidade.
Alternativa "b" - Impossível afirmar que possuía tais características.
Alternativa "c"- Nada indica que era indeciso e
duvidoso, muito pelo contrário.
Alternativa "d" - Se assim fosse conformista,
não teria feito o que fez: desbravar.
24. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 14/2016) Um
fragmento do texto está seguido de uma tradução
adequada em:
(A) Depois de sua morte, transferiu-se para o Rio de
Janeiro ... I Após seu falecimento, regressou ao Rio de

Janeiro.. .
(B) ... assim denominado em sua homenagem. I ..

chamado desse jeito para hostilizá-lo.
(C) Por causa das expedições que comandou ... / Em

virtude das expedições que presidiu ...
(O) ... e eventualmente àbrindo estradas. I

e

constantemente construindo passagens.
(E) ... ele frequentemente encontrou tribos indígenas ... I ... ele supostamente visitou comunidades

lndígenas ...

Alternativa correta: letra "c"
O Nota da autora: Questão de interpretação e
semântica.
- Em virtude de e por causa das indicam causa e
se equivalem; comandar é exercer o comando e seus
sinônimos são: administrar, dirigir, governar e reger.
Presidir pertence ao mesmo campo semântico (de
significado): chefiar, dirigir, governar, guiar e superintender.

Alternativa "a"- Transferir e regressar- retornar
ao local ou circunstância inicial- não sãO sinônimos.

Interpretação de texto

Alternativa ''b"- Hostilizar não é homenagear,
significa tratar (algo ou alguém) de maneira muito
agressiva e/ou demonstrando hostilidade; opor-se a
(algo ou alguém).
Alternativa "d" - Advérbios com valores distintos. Eventualmente: em que há eventualidade ou
ocorre de modo ocasional; constantemente: em que
hó constância, frequéncia e regularidade.
Alternativa "e"- Advérbios com valores distintos. Frequentemente: repetidas vezes; supostamente:
de um modo suposto, feito por hipótese, por suposição.

'1267i

Nós, o rio e o tempo
Fico olhando, Maria, o nosso rio,
o Madeira da nossa Juventude.
Na enchente, em constante inquietude
vencendo a cada curva um desafio.
Para depois, no decorrer do estio,
com a ribanceira em sua plenitude

toda plantada pelo braço rude
de quem espera o fruto do plantio.

Mas o tempo, Maria, nos comprova
que a cada instante o rio se renova

25. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 14/2016) Em
1910, organizou e passou a dirigir o Serviço de Proteção
aos fndios, que viria a se tornar a Fundação Nacional do
fndio (Funai). Em 1952, propós a criação do Parque Indígena do Xingue, no ano seguinte, inaugurou o Museu
Nacional do fndio.
, Uma frase condizente com o que se afirma nessa
pasSagem é:
(A} Rondon já havia proposto a criação do Parque
Indígena do Xingu quando inaugurou o Museu
Nacional do fnc;;Ho.
(8} .4. Fundação Nacional do fndio (Funai) havia sido
criada quando Rondon passou a dirigir o Serviço
de Proteção aos fndios.
(C) Ao inaugurara Museu Nacional do fndio, Rondon

propôs a criação do Parque Indígena do Xingu.
(O) Quando organizou e passou a dirigir o Serviço de
Proteção aos fndios, RotJdon inaugurara o Museu
Nacional do fndio.
(E) O Serviço de Proteção aos fndios, que se tornar"1a
a Fundação Nacional do Índio {Funai) em 1910,
passou a ser organizado e dirigido por Rondon.

Alternativa correta:.'letra "a"- Exato! Em 1952,
propôs a criação do Parque Indígena do Xingue, em
1953, inaugurou o Museu Nacional do índio.
Alternativa "b"- Não: o Serviço de Proteção aos
fndiostornou-se a Funai.
Alternativa "c" -Já havia proposto, como mencionado na alternativa "a".
Alternativa "d"- Não foi ao mesmo tempo.
Alternativa "e"- Não se tornou Funai em 1910:
Em 1910, organizou e passou a dirigir o Serviço de
Proteção aos fndios, que viria a se tornar a Fundação
Nacional do /ndio (Funai).

Texto para responder às questões.

e nós a cada instante envelhecemos.
Por certo ele seró sempre criança
e o seu poente um canto de esperança
na saudade daquilo que vivemos.
(SILVA, Antônio Cândido da. www.acler.-com.
brl?conteudo=artigosmostra&cod=318&autor=6)
26. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 14/2016) Percebe-se, no poema, a
(A} representação do tempo como algo imutável.
(B) caracterização da natureza degradada pelo
homem.
(C) predominância de uma ambientação urbana.
(O) descrição do eterno conflito entre homem e
mulher.
(E) expressão de um sentimento nostálgico.

Alternativa correta: letra "e" - Versos que
demonstram melancolia, saudade: o tempo nos comprova I que a cada instante o rio se renova/ e nós a cada
instante envelhecemos I um canto de esperança I na
saudade daquilo que vivemos.
Alternativa "a"- Mostra o contrário: as mudanças que ocorrem ao longo do tempo -juventude e
envelhecimento.
Alternativa "b" - Exalta a natureza: rio, plantio,
poente. Não menciona que o homem a estraga.
Alternativa "c"- Nada há de urbano na poesia.
Alternativa "d"- Não descreve conflito, mas sim
saudade de um tempo.
27. (FÇC- Técnico Judiciário- TRT 14/2016) Apresentám significações opostas, no poema, os termos
{A) rio e enchente, já que o primeiro equivale à calmaria e o segundo, à agitação.
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(B) plenitude e Juventude, já que o primeiro representa a tradição e o segundo, o progresso.
{C)

estio e ribanceira, já que o primeiro faz referência
à escassez e o segundo, à fartura.

(0} poente e saudade, já que o primeiro se refere ao
futuro e o segundo, ao passado.
(E) criança e canto, já que o prim]eiro remete à alegria e o segundo, à tristeza.

--~-----

---

---

---·~--~--

O tempo será sempre criança
um canto de esperança= futuro

--+

o seu poente

--+

na saudade

daquilo que vivemos= passado
Alternativa "a"- Demonstra desafio.
Alternativa "b"- Plenitude do rio e a juventude
das personagens são quase sinônimos.
Alternativa "c" - Não se referem a escassez e
fartura.
Alternativa "e"- Canto não se remete à tristeza,
mas sim à esperança.

Alternativa correta: letra "d"

® Considere a tirinha para responder à questão.

palestta sobre os novos teiiiPOS
Um conselho
aos jovens?
Tatuagem, só
depois dos
trinta anos.

Por que
tão tarde?

Para vocêS
passarem'
menos tempo'
arrependidos.

{DAHMER, André. Malvados. www.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartuns~liarios/#9/9/2014}
28. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 14/2016) Na
opinião do palestrante,
{A} o arrependimento com relação à tatuagem é
dado como certo.
(B) o adulto tem mais maturidade para não se arrepender de se tatuar.
{C}

Alternativa "dn - Imagine ficar anos ~sco
lhendo... e o autor tenta nos convencer de que não a
tatuagem perfeita, já que nos arrependeremos mais
cedo, ou mais tarde.
Alternativa "e" - Provoca arrependimento
de qualquer maneira, sendo feita aos 30 anos, ou
antes.

a tatuagem deve ser uma marca que diferencia
jovens e adultos.

(D) os jovens devem dedicar anos à escolha da tatuagem perfeita.

Texto para responder às questões.
O BJORREGJONALJSMO COMO

(E) a tatuagem feita durante a vida adulta não
vaca arrependimentos.

pro~

Alternativa correta: letra "a" - Óbvio! Se fizer
após os 30 anos, passará menos tempo arrependido
=você se arrependerá de qualquer forma. Segundo
a charge, esclareço.
Alternativa "b"- Ele vai se arrepender também
=passará menos tempo arrependido apenas, por ter
feito mais tarde.
Alternativa "c"·- Longe de insinuar tal ideia.

ALTERNATIVA ECOLÓGICA

O modelo ainda dominante nas discussões ecológicas privilegia, em escala, o Estado e o mundo; em
economia, a exploração predatória da natureza e a
competição; em política, a centralização e a hierarquização; na cultura, o quantitativo sobre o qualitativo, a
uniformização dos costumes, o consumismo e o individualismo.

Esse paradigma subjaz, em grande parte, à atual
crise da Terra, pois considera esta como um todo uniforme, sem valorizar a singularidade de seus muitos
ecossistemas e a diversidade das culturas.

Interpretação de texto
~

~--~---

~-- ~

Hoje está se impondo uma outra vertente, mais
amiga da natureza e com possibilidades de nos tirar
da crise atual: o "biorregionalismo~ A biorregião se circunscreve numa área, normalmente, definida pelos
rios e pelo maciço de montanhas. Possui certo tipo de
vegetação, geografia do terreno, de fauna e de flora e
mostra uma cultura local própria, com seus hábitos e
tradições.
A tarefa básica do biorregionalismo é fazer os
habitantes valorizarem o lugar onde vivem. Importa
fazê-los conhecer o tipo de solos, de florestas, de animais, as fontes de água, o rumo dos ventos, os climas
e microc/imas, os ciclos das estações, o que a natureza
pode oferecer em termos de paisagens, alimentação,
bens e serviços para nós e para toda a comunidade de
vida.

t na biorregião que a sustentab/1idade se faz real
e não retórica a serviço do marketing; pode se transformar num processo dinâmico, que aproveita racionalmente as capacidades oferecidas pelo ecossistema
local, criando mais igualdade e diminuindo em nfveis
razoáveis a pobreza.
Mesmo sendo a comunidade local a unidade
básica, isso não invalida a importância das unidades
sistêmicas maiores (inter-regionais, nacionais e internacionais) que afetam a todos (por exemplo, o aquecimento global). A i dei a do Nglocar nos ajuda a articular
essas diferentes dimensões. Sempre é necessário informar-se sobre as experiências de outras regiões e sobre
como está o estado geral do pl~neta Terra.
O biorregionalismo possibilita que as mercadorias circulem no local, evitando as grandes distâncias;
favorece o surgimento de cooperativas comunitárias; nele, persiste a economia de mercado, mas composta primariamente, embora não exclusivamente, de
empresas familiares.

O biorregionalismo permite, assim, deixar para
trás o objetivo de "viver melhor; de acordo com a ética
da acumulaçáo ilimitada, para dar lugar ao "bem
viver e conviver~ segundo a ética da sufidência, que
implica o bem-estar para toda a comunidade.
(Adaptadode:BOFF, Leonardo, Disponível em:www.

folhadoestado.com.br{opiniaofid-305952/o_bioreglonalismo _como _altemativa_ec.olog ica. Acesso
em:.07.122015)
29. {Fcc', Técnico Judiciário - TRT 23/2016) Ao
apresentara biorregionalismo como alternativa ecológica, o autor

(A) propõe o isolamento das comunidades em suas
regiões, com a finalidade de combater _a crise
política.
{8) defende o diálogo entre diversas ::ulturas regia-'
nais, buscando uniformizar os costumes.

{C) argumenta a favor do fim da economia de mer-

cado, favorecendo as cooperativas familiares.
(0) preconiza a exploração de recursos de uma
determinada área, visando à sustentabilidade.
(E) sugere o término do extrativismo em ecossistemas locais, para refrear o avanço do capitalismo.

Alternativa correta: letra "d"- O quarto parágrafo inteiro esclarece a ideia e no quinto, acrescenta: t na biorregião que a sustentabilidade se faz real
e não retórica a serviço do marketing.
Alternativa "a" - Não propõe isolamento:
Mesmo sendo a comunidade local a unidade básica,
isso não invalida a. importânda das unidades sistêmicas maiores (inter-regionais, nacionais e internacionais) que afetam a todos (por exemplo, o aquecimento global); a finalidade não é combater a crise
política, mas sim a crise da Terra, o biorregionalismo
cria mais igualdade e diminui em níveis razoáveis a
pobreza.
Alternativa "b" - ldeias não mencionadas no
texto (extrapolação).

Alternativa "c"- Não é a favor do fim da economia de mercado, basta rele~ o penúltimo parágrafo.
Alternativa "e" - Não sugere o fim do extrativismo: a sustentabilidade se faz real e não retórica
a serviço do marketfng; pode se transformar num
processo dinãmico, que aproveita racionalmente
as capacidades oferecidas pelo ecossistema local e
não menciona o avanço do capitalismo, cita que
cria mais igualdade e diminui em níveis razoáveis
a pobreza.
30. {FCC - Técnico Judiciário - TRT 23/2016) O
termo "glocal", no contexto do sexto parágrafo, refere-se

(A) à inter-relação de fatores regionais e mundiais.
(B) ao conflito entre a iilidativa pública e a privada.
(C) ao choque de interesses dos indivíduos e da
comunidade.
{D} à oposição entre biorregionalismo e aquecimento global.
(E) ao relato de ~xperiências culturais grupais e lógicas.

Alternativa correta: letra "a"- As unidades sistêmicas maiores {inter-regionais, nacionais e internacionais) são importantes.
Alternativa "b"- Nem chega a mencionar.
Alternativa "c"- Não se trata de choque.

....,_
.
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Alternativa "d" - Não existe oposição; existe
consequência.

Alternativa "e" - Não se refere a tais experiências.

Texto para responder à q~estão.
O QUE É ASSINATURA DIGITAL?

'.,

A assinatura digital é uma modalidade de assina·
tura eletrônica, resultado de uma operação matemá·
tica que utiliza algoritmos de criptografia assimétrica
e permite aferir; com segurança, a origem e a integri·
da de do documento.
A assinatura digital fica de tal modo vinculada
ao documento eletrónico "subscrito" que, ante a
menor alteração neste, a assinatura se torna inválida. A técnica permite não só verificar a autoria do
documento, como estabelece também uma "imutabilidade lógica" de seu conteúdo, pois qualquer alteração do documento, como por exemplo a inserção
de mais um espaço entre duas palavras, invalida a
assinatura.
Necessário distinguir assinatura digital da assinatura digitalizada. A assinatura digitalizada é a
reprodução da assinatura autógrafo como imagem
por um equipamento tipo scanner. Ela não garante
a autoria e integridade do documento eletrônico,
porquanto não existe uma associação inequfvoca
entre o subscritor e o texto digitalizado, uma vez que
ela pode ser facilmente copiada e inserida em outro
documento.
(Disponfvel em: http://portal.trt23.jus.br/ecmdemo/public/trt23/lnformese/assinatur.aDigital.
Acesso em:02.12.2015)

31. (FCC -Técnico Judiciário - TRT 23/2016) De
acordo com o texto, a
(A) assinatura digitalizada distingue-se da assina~
tura digital por seresta menos segura e confiável
que aquela.
(B) cópia da assinatura digitalizada torna-se difícil
porque ela está subordinada à autenticação da
autoria do documento.
(C) assinatura digital serve ao objetivo de preservar
a autenticidade de documentos previamente
escaneados.

(O) alteração de um documento com assinatura
digital acarreta·a invalidação da assinatura desse
documento.
{E) integridade de um documento com assinatura
digital é garantida pela cópia fotográfica da assinatura Subscrita.

Alternativa correta: letra "d" - No segundo
parágrafo: A assinatura digital fica de tal modo vinculada ao documento eletrônico "subscriton que, ante a
menor alteração neste, a assinatura se torna inválida.
Alternativa "a" - A assinatura digitalizada é
menos segura: Ela não garante a autoria e int~gridade
do documento eletrônico, porquanto não existe uma
associação inequfvoca entre o subscritor e o texto digitalizado, uma vez que ela pode ser facilmente copiada
e inserida em outro documento.
Alternativa "b" - São características da assinatura digital e não da digitalizada (no segundo parágrafo).
Alternativa "c" -A assinatura digitalizada é a
reprodução da assinatura autógrafo como imagem por
um equipamento tipo scanner. Mais: Ela não garante
a autoria e integridade do documento eletrônico.
Alternativa "e"- A assinatura digitalizada é a
reprodução da assinatura autógrafo como imagem por
um equipamento tipo scanner e a integridade não é
garantida.

Texto para as questões.
O termo serenidade costuma estar associado a
mais de um significado, sendo que o primeiro deles
tem a ver com a capacidade de lidar com doci!idade
e tolerância com as situaçôes mais adversas. Muitas
vezes perdemos a serenidade quando nos sentimos
pressionados por expectativas que nós mesmos produzimos em relação aos nossos projetos; é preciso
cautela para que nossos planos não se transformem
em fontes de tensão. Os que fazem planos mais realistas sofrem menos e se aproximc:m. mais da serenidade.
A serenidade corresponde a um estado de espírito no qual nos encontramos razoavelmente em paz,
conciliados com o que somos e temos, com nossa condição de humanos falfveis e mortais. É claro que isso
depende de termo~ atingido uma razoável evolução
emocional e mesmo moral: não convém nos compararmos com as outras pessoas, não é bom nos revoltarmos com o fato de não sermOs exatamente como
gostaríamos; conformados com nossas limitações,
podemos usufruir das potencialidades que temos.
O momento presente é sempre uma ficção: vivemos entre as lembranças do passado e a esperança
de acontecimentos futuros que buscainos alcançar. A
regra é que estejamos indo atrás de objetivos, perseguindo-os com mais ou menos determinação. A maior
parte das pessoas sente-se mal quando está sem projetos, apenas usufruindo dos prazeres momentâneos
que was vidas oferecem. Somos pouco competentes

Interpretação de texto
para vivenciar o ócio. Essa condição emocional que os
filósofos antigos consideravam como muito criativa é
algo gerador de um estado de alma que chamamos de
tédio.
Decerto forma, fazemos tudo o que fazemos a fim
de fugir do ócio e do tédio que o aC<Jmpanha. Mesmo
nos períodos de férias temos que nos ocupar. Por outro
lado, perseguir objetivos com obstinação e aflição de
alcançá-los o quanto antes também subtrai a serenidade. Assim, perdemos a serenidade quando andamos muito devagar, perto da condição do ócio -que
traz o tédio e a depressão -, e também quando nos
tornamos angustiados pela pressa de atingirmos nossas metas. Mais uma vez, a sabedo-ria, a virtude, está
no meio, naquilo que Aristóteles chamava de temperança: cada um de nós parece ter uma velocidade
ideal, de modo que, se andar abaixo dela, tenderá a se
deprimir, ao passo que, se andar acima dela, tenderá
a ficar ansioso. Interessa pouco comparar nossa velocidade com a dos outros, visto que só estaremos bem
quando estivermos em nosso- ritmo, qualquer que seja
ele.
(Adaptado de Flávio Gikovate. Disponível em:fla-

viogikovate.com.br. Acesso em: 23/10/7 5)
32. {FCC -Técnico Judiciário- Area Administrativa- TRT 9/2015) Entre as causas que concorrem
para o surgimento do tédio, considerado o contexto,
está

(A) a velocidade incessante da vida moderna, que
faz com que tentemos alcançar nossos objetivos
com exagerada obstinação.
{B) a falta de competência para nos mantermos continuamente ocupados, em especial quando nos
encontramos em período de férias.
(C) a dificuldade em lidar com o ócio, muito embora

este tenha sido considerado elemento importante para o surgimento da criatividade.
(D) o fato de, em determinados momentos, criarmos
expectativas pouco condizentes com a possibilidade de realizarmos nossos projetos.
(E) a falta de uma necessária e considerável maturidade emocional, sem a qual tendemos a nos
comparar com os outros.

Alternativa correta: letra "c" - São pedidas as
causas do surgimento do tédio. No terceiro parágrafo: Somos pouco competentes para vivenciar o
ócio {dificuldade em lidar com o ócio). Essa condição
emocional que os filósofos antigos consideravam como
muito criativa é algo gerador de um estado de alma que
chamamos de tédio.

Alternativa "a"- ta causa da ansiedade.
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Alternativa "b" - Mantemo-nos ocupados para
fugir do ócio e do tédio que o acompanha e isso não
é a causa do tédÊO.
Alternativa "d" - Perde-se a serenidade, não
leva ao tédio.
Alternativa "e"- Refere-se à falta de serenidade
e não à causa do tédio.
33. (FCC- Técnico Judiciário- Área Administrativa
- TRT 9/2015) Ao afirmar que a virtude está naquilo
que Aristóteles chamava de temperança, o autor
(A) considera que, embora incentivado nos dias atu-

ais, o ritmo acelerado do empreendedor moderno
o afasta dos pequenos prazeres da vida.
(8)

incentiva a busca do aprendizado moral, sem o
qual nossos projetos de vida ficam destituídos
de significado.

(C)

delega aos detentores da sabedoria encerrada
na sobriedade a tarefa de ensinar aos demais o
ritmo certo de agir.

(O)

sugere que é essencial encontrar a velocidade
perfeita em que cada um deve se manter para
não se deprimir ou se tornar ansioso.

(E) aponta para a falta de comedimento no modo

como desfrutamos de determinados prazeres,
o que ocasiona uma prejudicial perda de limites
em relação aos nossos desejos.

Alternativa correta: letra "d'' - Na conclusão:
cada um de nós parece ter uma velocidade ideal, de
modo que, se andar abaixo dela, tenderá a se deprimir, ao passo que, se andar acima dela, tenderá a ficar
ansioso. Interessa pouco comparar nossa velocidade
com a dos outros, visto que só estaremos bem quando
·~stivermos em nosso ritmo, qualquer que seja ele.
Alternativa "a".- Não· afirma que afasta dos
pequenos prazeres da vida. No texto: A maior parte
das pessoas sente-se mal quando está sem projetos,
apenas usufruindo dos prazeres momentâneos que
suas vidas oferecem. Somos pouco competentes para
vivenciar o ócio.

Alternativa "b" - Não há elementos de incentivo no texto.
Alternativa "c" - Não delega, pois afirma que
cada um de nós parece ter uma velocidade ideal.

Alternativa "e"- ldeia facilmente eliminada por
extrapol;,u as informações contidas no texto.
34. {FCC- Técnico Judiciário- Area Administrativa- TRT 9/2015) Infere-se do texto que perdemos
a serenidade quando
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{A)

estamos propensos a enfrentar com resignação
as situações mais adversas.

ou morte. Interrompem-se conversas para olhar te/inhas e telonas, desrespeitando interlocutores. Como
este tipo de patologia tende a se diversificar, já há
gente que conversa e olho o computador ao mesmo
tempo. Especialistas em informática previram que,
num futuro não muito distante, chips serão implantados no corpo. Estão atrasados. Corpos já pertencem a máquinas. A vida é controlada a distância
e por outros.

{B) rejeitamos o fato de estarmos limitados por

nossa condição de humanos falíveis e mortais.
(C)

perdemos de vista o fato de que o momento presente é sempre uma ficção.

(D)

deixamos de nos comparar com os c1utros, por
estarmos deprimidos e incapazes de u~ufruir das
potencialidades que temos.

Enxurradas de fotos invadem o espaço virtual,
a maioria delas sem o menor significado. Fico pensando no sorriso irônico ou, quem sabe, no horror,
que o fotógrafo Cartier-Bresson esboçaria se esbarrasse nisso. Ele, que procurava a poesia nos peque·
nos gestos, no cotidiano 'que se desdobrava em surpresas, jamais empilharia a coleção de sorrisos forçados que caracteriza a obsessão pelos uc!iques~

{E) buscamos incessantemente o reconhecimento
das nossas virtudes morais, tornando-nos, assim,
angustiados pela pressa.

Alternativa correta: letra "b" - No segundo
parágrafo: A serenidade corresponde a um estado
de espírito no qual nos encontramos razoavelmente em paz, conciliados com o que somos e
temos., com nossa condição de humanos falíveis e
mortais. E claro que isso depende de termos atingido
uma razoável evolução emocional e mesmo moral: não
convém nos compararmos com as outras pessoas, não
é bom nos revoltarmos com o fato de não sermos exatamente como gostaríamos; conformados com nossas
limitações, podemos usufruir das potencialidades
que temos.
Alternativa "a"- Não cita que seja com resignação. No texto: Muitas vezes perdemos a serenidade
quando nos sentimos pressionados por expectativas
que nós mesmos produzimos em relação aos nossos
projetos.
Alternativa "c"- O autor apenas explica a razão
de o presente ser uma ficção: vivemos entre as lembranças do passado e a esperança de acontecimentos futuros que buscamos alcançar. Não é a causa da
perda da serenidade.
Alternativa "d"- O erro está em uincapazes de
usufruir das potencialidades que temos". No texto:
perdemos a serenidade quando andamos muito devagar, perto da condição do ócio - que traz o tédio e a
depressão -, e também quando nos tornàmos angustiados pela pressa de atingirmos nossas metas.
Alternativa "e" - Não à busca incessante. No
texto, afirma que a serenidade depende de termos atingido uma razoável evolução emocional e
mesmo moral.

Vivemos a era das aparências. Com a multi~
plicação das imagens, vem a obrigação de uestar
bem~ Afinal, quem vai querer se exibi( nas redes
sociais com uma ponta de melancolia? O ·mundo
virtual exige estado de êxtase permanente.
Uma persona que não passa de ilusão. Criatividade
não quer dizer tristeza, claro, mas certamente precisa incorporá-la como tijolo construtor da nossa
personalidade.
(Adaptado de: Jacques Gruman. Disponível em:
http://carta ma i o r.com.br f? /Opi niao I A-morte-da-imaginacao/30783. Acesso em 23/1 0/15)
35. (FCC -Técnico Judiciário- Ãrea Administrativa- TRT 9/2015) Considere as afirmações abaixo.
I.

A referência ao fotógrafo Cartier-Bresson serve· de
amparo à crítica do autor ao número exagerado
de fotografias postadas na internet.

11.

Afrase O mundo virtual exige estado de êxtase permanente corrobora a ideia do autor, expressa no
lo parágrafo, de que A vida é controlada a distãn~
cia e por outros.

111. Sem prejuízo do ·sentido e da correção, o seg-

mento Com a multiplicação das imagens pode ser
substituído por: Posto que se multiplica as imagens.
Está correto o que se afirma APENAS em
(AI I e li.
{B) 11 e IH.
(C) I.

Texto para a questão.

Uma espécie de angústia se espalha como
praga nas relações pessoais e no uso dos espaços
público e privado. Todos os torpedos, e-mails e chamadas no celular viraram prioridade, casos de vida

(D)

lelll.

(E) 11.

Alternativa correta: letra "a"

.... , ... ]

Interpretação de texto
L

,_

Certo. O pronome demonstrativo anafórico
deixa claro: Fico pensando no sorriso irônico ou,
quem sabe, no horror, que o fotógrafo Cartier-Bresson esboçaria se esbarrasse nisso. Periodo ante-

{D) o pleno desenvolvimento de potencialidades

rior: Enxurradas de fotos invadem o espaço
virtual, a maioria delas sem o menor significado.

(E) o papel das normas sociais aceitas pelo grupo na
determfnação da vontade de cada um em relação aos objetivos de sua própria vida, normas
que sempre preponderam sobre decisões de
cunho pessoal.

ll. Certo. A vida é controlada a distância e por
outros porque o mundo virtua I exige estado de
êxtase permanente. Qual o estado de êxtase?
Todos os torpedos, e-mails e chamadas no celular viraram prioridade, casos de vida ou morte.
Interrompem-se conversas para olhar telinhas e
telonas, desrespeitando interlocutores. Como este
tipo de patologia tende a se diversificar, já há gente
que conversa e olha o computador ao mesmo
tempo.

111. Errado. ConcordânCia: Posto que se multiplicam

as imagens= Posto que as imagens são multiplicadas: voz passiva. A expressão As imagens possui função de sujeito. Período composto: posto
que indica concessão e alteraria o sentido.
Atenção: Considere o texto abaixo
para responder às questões.
A vida é uma tapeçaria que elaboramos,
enquanto somos urdidos dentro dela. Aqui e ali podemos escolher alguns fios, um tom, a espessura certa,
ou até colaborar na desenha.
Unhas de bordado podem· s~r corda5 que amarram ou rédeas que se deixam manejar: nem sempre
compreendemos a hora certo ou o jeito de as segurarmos. Nem todos somos bons condutores; ou não nos
explicaram direito qual o desenho a seguir_ nem qual
a dose de liberdade que podíamos- com todos os riscos- assumir.
(LUFT, L O rio do meio. São Paulo: Mandarim,
1997, 3. ed., p. 105)

36. (FCC- Técnico Judiciário - Area Administra~
tiva- TRT 4/2015) O texto aponta para
(A) a liberdade do ser humano em estabelecer os
rumos de sua própria vida, sem deixar de reconhecer a existência de limites e dificuldades
nesse direcionamento.
(B) os cor'lflitos que aparecem durante as primeiras
fases da vida de uma pessoa, impedindo-a de se
transformar num adulto consciente e capaz de
resolver seus próprios problemas.
(C) as falhas de uma formação inadequada a que estão

sujeitos os seres humanos, impossibilitando~lhes um direcionamento dos rumos de sua vida
segundo parâmetros socialmente aceitáveis.

atingido por algumas pessoas, ainda que elas
estejam subordinadas a estruturas sociais preestabelecidas.

Resposta: "a"
A autora recheou o texto com metáforas e é preciso decifrá-las:

1. liberdade do ser humano em estabelecer
os rumos de sua própria vida =podemos escolher alguns fios, um tom, a espessura certa, ou
até colaborar no desenho.
2. reconhecer a existência de limites e dificul~
dades = nem sempre compreendemos a hora
certa ou o jeito de as segurarmos. Nem todos
somos bons condutores; ou não nos explicaram
direito qual o desenho a seguir, nem qual a dose
de liberdade que podia mos- com todos os riscos- assumir.

Erros:
(B) os conflitos que aparecem durante as primei-

ras fases da vida= não cabe essa ideia no contexto.
{C) as falhas de uma formação inadequada a que
estão sujeitos os seres humanos= não menciona.

(D) algumas pessoas = são todas as pessoas
(verbo na primeira pessoa do plural: nós).
(E) o papel das normas sociais = = é incorreto,
segundo as ideias abordadas no texto, colocar o
papel das normas sociais em primeiro plano.
37. (FCC- Técnico Judiciário - Area Administrativa- TRT 4/2015} Entende-se corretamente que, no
2° parágrafo, a autora aborda
(A) a determinação no traçado de objetivos que
possam nortear, desde o inicio, as escolhas que
se colocam na vida de cada pessoa, impostas
pelos valores cultivados no meio social em que
se insere.
(8) os problemas decorrentes de uma formação
incompleta, ou até mesmo deformada, que
resultam em futuros empecilhos na condução de
uma vida menos subordinada às imposições do
meio social.
{C) a plena independência que deve constituir o

legado de cada pessoa, possibilitando-lhe esco~
lhas livres, desvinculadas das normas de com-
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portamento adotadas pelo grupo social a que-

•

pertence.
(0) as múltiplas maneiras de construção da melhor
forma de viver, ou -porque se deseja liberdade
plena nas opções feitas, ou porque se torna mais
fácil optar pelo pertencimento a um determinado grupo.
(E} as dificuldades surgidas ao longo da vida, que

Apenasquenãoastiremdolugarondeestão.
EJoão pode neste mesmo instante vir bater à nossa porta.
Para que? não importa: João vem!
Ehá de estar triste ou alegre, reticente ou falastrão,
Amigo ou adverso ... João só será definitivo
Quando esticar a canela. Morre, João...
Mas o bom, mesmo, são os adjetivos,

podem resultar em avanços à medida que são
superadas ou acabam se transformando em obstáculos verdadeiramente intransponíveis.

Os puros adjetivos isentos de qualquer objeto.

Resposta: "e"

Com uma linguagem composta unicamente de adjetivos

Verde. Macio. Áspero. Rente. Escuro. Luminoso.
Sonoro. Lento. Eu sonho

Quais são as dificuldades? Linhas de bordado
podem ser cordas que amarram ou rédeas que se
deixam manejar: nem sempre compreendemos a
hora certa ou o jeito de as segurarmos. Nem todos
somos bons condutores.
Erros

Como decerto é a linguagem das plantas e dos animais.
Ainda mais:
Eu sonho com um poema
Cujas pafavras sumarentas escorram
Como a polpa de um fruto maduro em tua boca,

{A) a determinação no traçado de objetivos que
possam nortear, desde o inicio= ide ias não mencionadas no texto.
{B) formação incompleta, ou até mesmo defor-

Um poema que te mate de amor

Antes mesmo que tu lhe saibas o misterioso sentido:
Basta provares o seu gosto...

mada;;;;; não se refere à formação incompleta, deformada.

(QUINTANA M. Prosa e verso. Porto Alegre:
Globo, J978, p. 94)

(C) a plena independência que deve constituir o
legado de cada pessoa"' Há limites a serem respeitados, logo não há plena independência.

38. {FCC- Técnico Judiciário_- Área Administra~
tiva- TRT 4/2015) Atente para os versos abaixo:

{O) melhor forma de viver = não fala sobre a
melhor forma de viver.

EJoão pode neste mesmo instante vir bater à nossa porta.
Para que? não importa: João vem!
Ehá de estar triste Ou alegre, reticente ou fafastrão,

Atenção: Considere o texto abaixo
para responder às questões.
DE GRAMÁTICA E DE LINGUAGEM

E havia uma gramática que dizia assim:
~substantivo

Amigo ou adverso ...
Considerando-se o poema e, especialmente, os
versos acima, é correto afirmar que o poeta
(A) demonstra expectativa com a chegada de

alguém, que lhe bata à porta a qualquer
momento, embora não esteja disponível para
bem acolher o visitante, pois está preso a divagações despertadas por antigas lições de gramática, e de ânimo bem pouco sociável.

{concreto) é tudo quanto indica

Pessoa, animal ou causa: João, sabiá, caneta.#
Eu gosto é das causas. As causas, sim!..•
As pessoas atrapalham. Estão em toda parte. Multiplicam-se em excesso.

(B) se mostra descrente de que as interações sociais

possam transcorrer normalmente, pois estão sujeitas a situações que causam desconforto, como a
interferência inesperada de alguém, a interromper
divagações em torno de antigas lembranças.

As causas são quietas. Bastam-se. Não se metem com
ninguém.
Uma pedra. Um aimário. Um ovo. (Ovo, nem sempre,
Ovo pode estar choco: é inquietante...)
As causas vivem metidas com as suas causas.
Enão exigem nada.

(C)

induz o leitor à conclusão de que os seres humanos, sujeitos a inúmeras variações de humor de
acordo com as circunstãncias da vida, nem sempre se encontram disponíveis para os relaciona-

l

Interpretação de texto

mentes sociais, ainda que tenham aprendido as

lições de bom comportamento.
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(A) explicações a respeito de que há um misterioso
sentido nas palavras.

usualmente na sociedade, determinando que as

(B) verdades poéticas que costumam contrariar o
sentido comum, registrado em uma gramática.

pessoas se comportem segundo certas normas

{C) questionamento da constatação de que o bom,

(D) aborda as imposições sociais que se encontram

de educação estabelecidas por todo o grupo,
seildo inaceitável transgredi-las como, por
exemplo, invadindo o espaço 3lheio.
(E) tece considerações, a partir de uma lição de gramática, a respeito de possíveis relacionamentos huma-

nos e da instabilidade que caracteriza estados de
espírito a que estão habitualmente submetidas as
pessoas, nos mais diferentes momentos da vida.

mesmo, são os adjetivos.
(0) tentativa de aproximação da linguagem das plan-

tas e dos animais.
{E} propósito de justificar a preferência expressa pelo
poeta em relação às cousas.

Resposta: ue"

O autor evidencia que as pessoas não são quietas;
Resposta: "e"
1. A partir de uma lição de gramática= além de o

título do texto esclarecer a ideia, no corpo temos:
"Substantivo {concreto) é tudo quanto indica I

I

Ii
I

Pessoa, animal ou causa: João, sabiá, caneta."
2. Distinção entre pessoas e causas (importante
para entender o todo do poema) = As pessoas
atrapalham. Estão em toda parte. Multiplicam-se
em excesso. I As causas são quietas. Bastam-se.
Não se metem com ninguém.

3. Instabilidade que caracteriza estados de espíritos( ...)= Para quê? não importa: João vem! I E
há de estar triste ou alegre, reticente ou falastrão, I Amigo ou adverso .
Erros
(A) exl?ectativa com a chegada de alguém =
quanta extrapolação da ideia contida no texto! E
onde há expectativa?
(B) descrente de que as interações sociais possam
transcorrer normalmente = apenas cita que as pessoas atrapalham, não se pode associar à descrença.

elas não se bastam; metem-se com todos e, por fim,
multiplicam-se em excesso. As características humanas
não são positivas e por isso o autor prefere as causas.
Erros
{A) Não existe misterioso sentido nas palavras.

{B) A poesia não precisa ter verdades e muito
menos contrariar o sentido comum.
{C) Não questiona, nem constata que os adjetivos sejam bons. Boas são as causas.

(D) Descartada facilmente: nijo há aproximação,
mas sim oposição entre pessoas e causas.

40. (FCC- Técnico Judiciário - Area Administrativa- TRT 4/2015) (Ovo, nem sempre, Ovo pode estar
choco: é inquietante ...)
O segmento isolado por parênteses introduz, no
poema,
(A) hipótese que contradiz o conhecimento tradicional popular.

(B} objeção decorrente de uma pressuposição sobrevinda.

(C) à conclusão de que os seres humanos, sujeitos
a inúmeras variações de humor de acordo com as circunstâncias da vida, nem sempre se encontram disponíveis para os relacionamentos sociais = não induz.

(C) verdade inconte:Ste, dlante da repetição de um
fato comum.

(D) imposições sociais ... sendo inaceitável transgredi-las cOmo, por exemplo, invadindo o espaço
alheio= Inaceitável transgredir? Haja imaginação.

(E} dúvida que se sobrepõe ao que é aceito pelo
senso comum.

39. (FCC - Técnico Judiciário - Area Administrativa- TRT 4/2015) As pessoas atrapalham. Estão em
toda parte. Multiplicam-se em excesso.
As causas são quietas. Bastam-se. Não se metem
com ningué-m.
Os versos acima devem ser entendidos, considerando-se o teor do poema, como

(D) exagero ao constatar a ocorrência de um fato
habitual.

Resposta: "b"

Objeção é oposição. Se o ovo pode estar choco, é
inquietant~ e esse adjetivo faz referência às pessoas
e não às-causas (ovo).
(A) Não se trata de hipótese, muito menos de
contradição do conhecimento popular.
(C) Verdade inconteste? Que exagero!

Revisaço'\)- Língua Portuguesa· Duda Nogueira

(Dl Não exagera.
(E) Não é dúvida.

Atenção: Considere o texto abaixo
para responder às questões.

Escrever sobre os mulheres do Sul não signifJ.:a
traçar um perfil único que as identifique e as diferenCie
das outras mulheres do restante do país. No Sul encontramos diferentes perfis femininos nos diversos períodos históricos: mulheres oriundas de etnias e classes
sociais várias.

..

[. ]

A idealização das mulheres em seus papéis familiares é muito semelhante àquelas idealizações divulgadas no final do século XVfll einício do século XX nos
grandes centros europeus. Nas cidades do Sul, imagens idealizadas foram frequentes a partir da segunda
metade do século XIX durante a formação das elites
nos centros urbanos.

O crescimento das áreas urbanas, em meados do
século XIX foi impulsionado com a inclusão da região
no comércio agrário-exportador brasileiro como subsidiária, ou seja, como fornecedora de alimentos para
o mercado interno. Os altos preços do café no mercado externo e a destinação da mão de obra escrava
para a produção cafeeiro provocaram o aumento da
procura por alimentos e a consequente elevação de
preços. Esse fato propiciou o surgimento de um novo
grupo de pessoas mais abastadas nos centros urbanos
da região Sul.
Em cada capital do Sul, esses grupos assumiram
configurações diferentes.[. ..]
Num futuro próximo, esses grupos iriam promover os jornais responsáveis pela divulgação de modelos
de comportamento, especialmente para as mulheres.
Os jornais pareciam veicular um projeto civilizador com
pretensão de construir novos homens e mulheres, divulgando imagens idealizadas para ambos os sexos.[. ..)
Embora os jornais sulistas reproduzissem estereótipos existentes há séculos, faziam-no em um contexto
específico, respondendo a uma conjuntura determinada,
na qual a demonstração de distinção e a exposição de
um certo verniz social implicavam em moldar as mulhe·
res de uma determinada classe. Nas imagens dos jornais
das cidades do SuL e provavelmente em outras cidades
do rertante do pais, as mães seriam responsáveis pelo
progresso e a civilização, pois eram consideradas criadoras e educadoras das novas gerações.
(Adaptado de: PEDRO, J. M. Mulheres do Sul. In:
DEL PRIORE, M. (org.). História das mulheres no Brasil.
São Paulo: Contexto, 2012, p. 278-282)

41. (FCC -Técnico Judiciário - Area Administrativa- TRT 4/2015) No texto, a autora

(A} alude a dificuldades de manutenção da sociedade conjugal, já durante o século XIX, de·,.rido
à constante ausência da figura masculina,
fato que resultava em maior liberdade para as
mulheres.
{B) insiste no papel predominante da figura mascu*
lina como mantenedora de atividades produtivas no Sul do país, apesar de inúmeros conflitos,
enquanto a mulher seria responsável pela harmonia familiar.
{C) salienta a importânci~ da imprensa em certa
época, no Sul do país, como 'incentivadora e
divulgadora de modelos ideais de comportamento e, principalmente, de uma nova imagem
da mulher.

(O) atesta a responsabilidade dos produtores de
café, na época, em relação ao aumen,to da desigualdade social, como consequênda do·.encare~
cimento desse produto no mercado externo.
(E) condena os estereótipos que os jornais sulistas
há séculos reproduziam, ao defenderem que as
mulheres só podiam alcançar realização pessoal
se tivessem muitos filhos.

Resposta: uc"

Trechos em todo o texto que evidenciam a resposta:
-Segundo parágrafo: A idealização das mulh~:;res
em seus papéis familiares é muito semelhante àquelas
idealizações divulgadas no final do século XVI/f e início
do século XX nos grandes centros europeus. Nas cidades
do Sul, imagens idealizadas foram frequentes a partir da
segunda metade do século XIX, durante a formação das
elites nos centros urbanos.
-Quarto parágrafo: Num futuro próximo, esses
grupos iriam promover os jornais responsáveis pela
divulgação de modelos de comportamento, especialmente para as mulheres. Os jornais pareciam veicular
um projeto civilizador com pretensão de construir
novos homens e mulheres, divulgando imagens idealizadas para ambos os sexos.
- último parágrafo: Nas imagens dos jornais das
cidades do Suf, e provavelmente em outras cidades do
restante do país, as mães seriam responsáveis pelo progresso e a civilização, pois eram consideradas criadoras
e educadoras das novas gerações.
42. (FCC - Técnico Judiciário - Area Administrativa- TRT 4/2015) Identifica-se, no:texto, distinção
entre

Interpretação de texto

(A) as normas de comportamento adotadas por uma
sociedade já instalada em áreas urbanas desen~
volvidas e os costumes tradicionais, próprios das
áreas rurais.
(8)

as mulheres dedicadas à vida familiar, como se propunha costumeiramente nessa época, e outras,
liberadas, cuidando de seus próprios afazeres.

{C) o conteúdo publicado em jornais do Sul em rela-

ção a modelos de comportamento e o que se
encontrava nas demais publicações existentes
no restante do país.
(O) os grupos sociais mais abastados, principalmente

de imigrantes, e a população de origem escrava,
empregada no cultivo do café.
(E) a economia baseada na exportação, que caracte-

rizoU algumas regiões brasileiras, e a da região
Sul do país·, voltada para o mercado interno.

Resposta: "en
No texto, há oposição explícita neste trecho: O
crescimento das áreas urbanas, em meados do século
XIX, foi impulsionado com a inclusão da região (Sul) no
comércio agrário~exportador brasileiro como subsidiária, ou seja, como fornecedora de alimentos para o
mercado interno. Os altos preços do café no mercado
externo e a destinação da mão de obra escrava para a
produção cafeeiro provocaram o aumento da procura
por alimentos e a consequente efe~ação de preços.

Observação: importante ressaltar que a oposição mencionada no texto está ligada à região Sul do
país. Isso está claro em todos os parágrafos. Assim
sendo, eliminam-se as alternativas A, Be O.
Na C, menciona o conteúdo publicado em jor~
nais do Sul, mas não há distinção, no texto, com
modelos de comportamento e o que se encontrava
nas demais publicações existentes no restante do
país. Pelo contrário, no último parágrafo temos: Nas

imagens dos jornais das cidades do Sul, e prova~
velmente em outras cidades do restante do pais,
as mães seriam responsáveis pelo progresso e a civilização.

Texto para as questões.

O FIM DOS ALBUNS DE FOTOGRAFIAS
Quando me pergunto o que deverá desaparecer
nos próximos anos, por conta dos avanç05 tecnológicos
que mudam ou suprimem hábitos e valores tradicionais,
incluo os álbuns de fotografias. Na verdade,. são as fotografias mesmas, aquelas reveladas em papel, que estão
desaparecendo para dar lugar às imagens arquivadas
num celular ou num computador. Não é

!12771

mais o tempo que as torna apagadas ou amareladas; é o nosso súbito desinteresse que as remove de
vez ao toque de um ndelete: Nem pensar em armazená~las naqueles álbuns de capa dura e folhas de papelão, alguns encadernados em pano, álbuns de família,
que se acumulavam em baús ou velhos armários. São
monumentos remotos, de um tempo em que a memória ia longe, chegava aos avós e aos bisavós.
Pergunto-me se não é a qualidade mesma da
nossa memória, do nosso interesse pelas recordações,
se não é o valor mesmo da memória que está mudando
de forma radical. Parece estar havendo um crescente
desprestígio de tudo o que se refere ao passado, ainda
quando esse passado seja recente. Com isso, o tempo se
reduz ao instante que está passando e ao aguardado
amanhã, do qual se exigem novas revelações, novos
milagres. Um álbum de fotografias, nessa velocidade, é
um objeto de museu, testemunha de tempos mais ingê·
nuos.e de imagens paralisadas.
Enquanto não morrem de vez, ainda me detenho
em alguns desses álbuns. Quase sempre são de gosto
duvidoso, com copas pretensiosas, ilustrados com flores coloridas, gatinhos meigos, paisagens poéticas e
outros mimos. Dentro deles surpreendo a vida que já
foL os olhares que nos apanham em nossa vez de ser
modernos. Aí me Ocorre que nossas imagens não irão
parar em álbuns caprichoSos, talvez nem mesmo em
arquivos digitais: não estarão em lugar nenhum. to
ore'o que se oaga pelo desapego à memória.

(Vitória Oamásio, inédito)
43. (FCC - Técnico Judiciário - Area Administra·

tiva- TRT 3/2015} Atente para as seguintes afirmações:
I. No 1° parágrafo, estabelece~se uma clara oposição entre as expressões imagens arquivadas
num celular ou num computador e as imagens
nos álbuns que se acumulavam em baús ou velhos
armários, evidenciando-se assim uma significa-

tiva mudança de hábitos.
11. No 2o parágrafo, ao se valer da expressão um
objeto de museu, o autor mostra que é aceitável
e justa a depreciação crescente dos álbuns de
fotografias, uma vez que se trata de registros
familiares, sem interesse público.
111. No 3o parágrafo, a expressão em nossa vez de
ser modernos acusa, com alguma ironia, o fato
de que também o nosso momento é passageiro,
que não podemos alimentar a pretensão de
estarmos sempre no mesmo passo em que ocorrem as novidades.
Em relação ao texto está correto o que se afirma APE·NASem
(A)IIL

•

•
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(B) lelll.
(C) I.

(D)Iell.
(E) li.

Alternativa correta: letra "b"
I. Certo. Oposição: os álbuns de fotografias
deverão desaparecer nos próximos anos, sáo as
fotografias mesmas, aquelas reveladas em papel,
que estão desaparecendo para dar lugar às imagens arquivadas num celular ou num computador; imagens arquivadas num celular ou num
computador: nosso súbito desinteresse que as
remove de vez ao toque de um "delete". Nem
pensar em armazená-las naqueles álbuns de
capa dura e folhas de papelãO, alguns encader·
nados em pano, álbuns de família, que se acumulavam em baús ou velhos armários.
Indicam mudanças de hábito. Eliminadas A e E.

11. Errado. Em nenhum momento, há depreciaçáo
dos álbuns de fotografia, pelo contrário: ocorre
apreciaçáo. No último parágrafo: Aí me ocorre que
nossas imagens não irão parar em álbuns caprichosos, talvez nem mesmo em arquivos digitais: não
estarão em lugar nenhum. É o preço que se paga
pelo desapego à memÓria. Eliminadas De C

111. Certo. Trechos que evidenciam: Dentro deles
surpreendo a vida que já foi; nossas imagens
não irão parar em álbuns caprichosos, talvez
nem mesmo em arquivos digitais: não estarão
em lugar nenhum. É o preço que se paga pelo
desapego à memória Quanto às novidades: novas
revelações e novos milagres são exigidos.

44. (FCC- Técnico Judiciário - Área Administrativa- TRT 3/2015) Na frase to preco que se ooqqpefo
desapego à memória, que finaliza o texto, a expressão
sublinhada está se referindo ao fato de que
(A) costumam ser enganosas as imagens guardadas

em álbuns.
(B) os registros em arquivos de papel estão longe de
ser confiáveis.
(C)

é custoso desviar nossa atenção das velhas fotografias e dos v.elhos álbuns.

(D) as imagens de nós mesmos talvez não sejam preservadas de forma alguma.
(E) os velhos álburiS são testemunhos do mau gosto
de uma época.

Alternativa correta: letra "d"

O

Nota da autora: Questão de interpretação

e coesão textuaL
Qual a ideia citada anteriormente? Ai me ocorre
que nossas imagens não irão parar em álbuns caprichosos, talvez nem mesmo em arquivos digitais: não
estarão em lugar nenhum.
(A) Refere-se à memória.

(B) São confiáveis.

(C) Não é o preço que se paga.
(E) Mau gosto? Extrapo!a demais a ideia contida

no texto.

Texto para as questões.
LIÇÕES DOS MUSEUS
Os museus, ao contrário do que se imagina, são
uma invenção moderna: nasceram durante a Revolução Francesa, no final do século XVIII. Os parisienses revoltados arrebentaram as casas dos nobres e se
serviram de ben~ mobiliário e objetos de arte. O quebra-quebra era um jeito de decretar que acabara o
tempo dos privilégios. A Assembleia Nacional debateu durante meses para chegar à conclusão de que
os restos do luxo dos aristocratas deviam ser considerados patrimônio danação. Seriam, portanto, reunidos e instalados em museus que todos visitariam,
preservando agradavelmente a lembrança de tem·
pos anteriores.

A questão em debate era a seguinte: será que
fazia sentido preservar o passado, uma vez que
estava começando uma nova era em que os indi·
vrduos não mais seriam julgados por sua origem,
mas por sua capacidade e potencialidades pessoais? Não seria lógico destruir os vestígios de épocas injustas para começar Wdo do zero? Prevaleceu
o partido segundo o qual era bom conservar os res·
tos do passado iníquo e transformd-/os em memórias coletivas.
Dessa escolha nasceram os museus e, fogo depois,
a decisão de preservar os monumentos históricos. Na
mesma época, na Europa inteira, ganhou força o interesse pela História. A justificativa seria: lembrar para
não repetir. Não deu muito certo, ao que tudo indica,
pois nunca paramos de repetir o pior. No fundo, não
queremos que o passado decida nosso destino: o que
nos imPorta, em princípio, é sempre o futuro.
(Adaptado de: CALUGARIS, Contardo. Terra de
ninguém. São Paulo: Publifolha, 2004, p. 330-331)

45. (FCC- Técnico Judiciário- Area Administrativa
- TRT 3/2015) Os museus nasceram durante a Revo-

Interpretação de texto
!ução Francesa e foram criados depois de debates da
Assemb!eia Nacional, findos os quais se concluiu que
(A) os bens dos antigos aristocratas deveriam ser
mantidos como um patrimônio coletivo, prestando-se à conservação da memória histórica.
(B)

a destruição· de todos os vestígios da antiga
nobreza er;:l necessária para a preservação das
liberdades conquistadas pelos revolucionários.

(C)

o futuro, embora se anunciasse melhor do que o
passado, deveria ser alimentado pela memória
dos privilégios de que os nobres eram merecedores.

(D) o passado, apesar das amplas lições que pode

inspirar em tempos futuros, só deve ser preservado quando documenta os feitos dos cidadãos
comuns.
(E) a guarda dos bens da aristocracia deveria caber
provisoriamente ao Estado, que decidiria o
futuro do que pertencia aos antigos aristocratas.

,1279Í

1. Da leitura do 1° parágrafo, depreende-se que, a
princípio, os bens dos nobres passaram às mãos
de revolucionários, configurando-se então uma
apropriação de caráter particular, ainda não
público.
li. No 2° parágrafo, informa-se que a posição vencida nos debates da Assembleia Nacional foi a de
quem advogava em favor da preservação dos
bens apreendidos, para que não se perdesse a
memória dos méritos da aristocracia.

111. No 3o parágrafo, manifestando uma opinião
pessoal, o autor do texto julga imprescindível a
existência de museus, uma vez que eles acabam
exercendo uma função educativa, cuja importância há muito vem se demonstrando.
Em relação ao texto, está correto o que se afirma
APENAS em
(A) I e li.

(B) fie 111.
(C) I.

(0)11.

Alternativa correta: letra "a"- No texto menciona que os restos do luxo dos aristocratas seriam
reunidos e instaladós em museus que todos visitariam, preservando agradavelmente a lembrança de
tempos anteriores. Prevaleceu o partido segundo o
qual era bom conservar os restos do passado iníquo
e transformá-los em memórias coletivas. Dessa escolha nasceram os museus e, logo depois, a decisão de
preservar os monumentos históricos.
(8)

D~bateu-se se fazia sentido preservar o passado,

uma vez que'€stava começando uma nova era em que os
indivíduos não mais seriamjufgados por sua origem, mas
por sua capacidade e potencialidades pessoais, mas prevaleceu o partido segundo o qual era bom conservar os
restos do passado iníquo e transformd-los em memórias
coletivas.
(C) A justificativa seria.: lembrar para não repetir.
Não deu muito certo, ao que tudo indica, pois nunca
paramos de repetir o pior. No fundo, não queremos que
o passado decida nosso destino: o que nos importa, em
princípio, é sempre o futuro.

(O) Não. A justificativa seria: lembrar para não repe-

tir.
(E) Não cita no texto se deveria caber ao Estado,
muito menos quem decidiria o futuro. Apenas cita
que na Europa inteira, ganhou força o interesse pela

História.

(E) 111.

IJ!ril~
Alternativa correta: letra Hc"
I. Certo: Os parisienses revoltados arrebentaram
as casas dos nobres e se serviram de bens, mobiliário e objetos de arte.

11. Errado: Prevaleceu o partido segundo o qual era
bom conservar os restos do passado iníquo e transformá-los em memórias coletivas. Erro: memória

dos méritos da aristocracia.
111. Errado. Há subjetividade apenas nos últimos
períodos do texto: Não deu muito certo, ao que
tudo indica, pois nunca paramos de repetir o pior.
No fundo, não queremos que o passado decida
nosso destino: o que noS importa, em princfpio, é
sempre o futuro.

Texto para as questões.
Introduzido no Brasil nos primeiros anos de vida
republicana, o velho e bretão footba/1 foi apropriado
por toda a sociedade e, sendo rebatizado no Brasil
como "futebol~ virou uma paixão nacional e um acontecimento festejado e amado pelo povo.
Embora tivesse a chancela colonial de tudo o
de fora, o futebol sofreu muitos ataques
em nome de um nacionalismo que se pensava frágil
como porcelana. E, no entanto, canibalizamos e digerimos o "footba/1; roubando-o dos ingleses. Hoje, há
qu~ -vinha

46. (FCC - Técnico Judiciário - Área Administrativa- TRT 3/2015) Atente para as seguintes afirmações:
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um estilo brasileiro de jogare produzir esse esporte. De
elemento capaz de desvirtuar, ao lado da música e do
cinema americanos, o estilo de vida e a língua pátria, o
futebol acabou servindo como um instrumento básico
de reflexão sobre o Brasil. O sucesso futebolístico foi o
nosso primeiro instrumento de autaestima diante dos
pafses OadiantadosH e inatingíveis,
Como prova da imprevisível destino das coisas
sociais, o futebol não veia confirmar a dominação
colonial. Pelo contrário, ele nos fez colonizadores.

A relação entre povo e futebol tem sido tão pro+
funda e produtiva por aqui, que muítos brasileiros se
esquecem de que o futebol foi inventada na Inglaterra
e pensam que ele é, cama o samba e a feijoada, um
produto brasileiro. ProVavelmente, conforme muitas
têm acentuado, porque é uma atividade que indubitavelmente promove sentimentos básicos de identtdade
individual e coletiva entre nós.
Talvez o futebol possa ser tudo isso porque ele é
um esporte dotado de uma vocação complexa que
permite entendê-lo e vivê-/o simultaneamente de muitas pontos de vista. Assim, embora o futebol seja uma
atividade moderna, um espetáculo pago, produzido
e realizado por profissionais da indústria cultural, ele,
não obstanie, também orquestra componentes cívicos básicos, identidades sociais importantes, valores
culturais profundos e gostas individuais singulares.
O seu maior papel foi o de ensinar democracia. Foi o
de revelar com todas as letras que não se ganha sempre e que o mundo é instóvel coma uma bola. Perder e
vencer, ensina o futebol, fazem porte de uma mesma
moeda.
(Adaptado de OAMATTA, Roberto. Trechos
dos ensaios "O futebol como filosofia" e "Antropologia do óbvio", Disponíveis em estadao,com.
br e usp.brlrevistausp. Acesso em 10}0512014)

47. (FCC- Técnico Judiciário- Área Administrativa- TRT 16/2014) Depreende-se do contexto que
o segmento
(A) ele é um esporte dotado de uma vocação complexa (5° parágrafo) ratifica o fato de que o futebol é um esporte em que a criatividade supera a
técnica.
(B) canibalizamos e digerimos o #football" (2° parágrafo) condensa a opinião, expressa pelo autor,
de que o brasileiro se apropriou do esporte
importado da Inglaterra.
(C) o mundo é instável como uma bola (5° parágrafo} retoma e reforça o argumento de que o
futebol foi peça fundamental na construção da
autoestima do brasileiro.
(D) um espetáculo pago, produzido e realizado por
profissionais da indústria cultural (5° parágrafo)

alude ao caráter comercial do futebol, que, na
modernidade, teria perdido seu significado simbólico.
(E) o velho e bretão football (1° parágrafo) é uma
crítica sutil ao insfpido futebol inglês, superado
pelo estilo inconfundível que os brasileiros
imprimiram ao esporte.

Alternativa correta: letra ''b"- O autor tomou
o adjetivo canibal ou o substantivo canibalismo e
verbalizou: canibalizamos; tomou o verbo digerir
(aqui no sentido de fazer a digestão). Uma vez que
canibalizamos, devoramos. Explica que roubamos o
foatba/1 dos ingleses.
Alternativa "a" - O segmento mostra que o
futebol é um esporte complexo que envolve valores diversos de indivíduos de várias classes sociais e,
quase que democraticamente, todos compartilham
de um mesmo esporte, sob pontos de vi,:;ta e aspectos diferentes. A complexidade nos gostos·e preferências chega mesmo a unir indivíduos também de
diferentes opiniões, mas com um mesmo sentimento
pelo mesmo esporte.
Alternativa "c" - A imagem, no sentido figurado, do girar da bola muito bem colocada, expressa
a ideia de que é saudável saber ganhar e saber perder. A instabilidade do mundo está justamente nos
altos e baixos, portanto saber' equilibrar-se entre
ganhos e perdas é o ideal.
Alternativa "d" - O segmento exprime exatamente o contrário da afirmativa. O futebol reúne
elementos significativos que conservam uma deinocracia entre os seus admiradores.
Alternativa "e" - A expressão o velho e bretão faatba/1 conota uma réstia de carinho pelo país
(Inglaterra) que inventou o então hoje futebol.
Obs.: Bretão: da antiga Britânia (nome dado à
Inglaterra pelos romanos} ou relacionado a ela.
O futebol é um esporte bretão que eleva a autoestima de seus praticantes. Por Antônio Maycon (DF}
em 24/05/2010- Dicionário Informal- R7 (esportes)
-Google.
48. (FCC- Técnico Judiciário - Area Administrativa - TRT 16/2014) O segmento em que se apresenta uma das razões pelas quais o futebol já foi alvo
de ataques por parte da sociedade é:
(A) ... instrumento de autoestima diante dos países
"adiantados" e inatingíveis. (2° parágrafo)
(B} ... ele nos fez colonizadores. (3° parágrafo}
(C) ... um espetáculo pago... (5° parágrafo)

Interpretação de texto
(0) Embora tivesse a chancela colonial de tudo o que
vinha de fora ... (2° parágrafo)
(E) ... um nacionalismo que se pensava frágil como
porcelana. (2° parágrafo)

Alternativa correta: letra "e" - No primeiro
parágrafo, é mencionado que o football foi apropriado por toda a ~ociedade e virou uma paixão
nacional e um acontecimento festejado e amado
pelo povo; no segundo, há referências dos ataques
da sociedade e apresenta uma das razões: Embora
tivesse a chancela colonial de tudo o que vinha de
fora, o futebol sofreu muitos ataques em nome de
um nacionalismo que se pensava frágil como porcelana. E, no entanto, canibalizamos e digerimos o
~H~ roubando-o dos ingleses.
Alternativa "a" - Refere-se ao sucesso e não às
razões de ataques.
Alternativa "b"- A ideia está ligada ao imprevisível destino das coisas sociais.
Alternativa "c" - Embora seja uma atividade
moderna, é pago: não há relação com a causa de
ataques.
Alternativa "d" - Demonstra ideia oposta
quanto aos ataques sofridos do futebol; não a razão.
A dica está na conjunção concessiva embora.

facilitar seu escoamento: a publicidade invadiu as
revistas, as ruas, a televisão e agora a tela do com·
putador.
(Adaptado de TISSIER-OESBOROES, Elisabeth.
Consumir para ser visto: criação de si ou alienação?, São Paulo, Fap-Unifesp, p, 227-228)

49. {FCC- Técnico Judiciário - Area Administrativa- TRT 16/2014) De acordo com o texto, conclui-se corretamente:
(A) O mercado tem dado visibilidade cada vez maio,

às necessidades dos consumidores, por meio do

incremento da propaganda.
(B) A visibilidade das mercadorias tem se tornado

um fator de redução de vendedores e, consequentemente, de preços, o que faz aumentar o
consumo.
(C) Se, a princípio, a visibilidade dos produtos não
estava atrelada a seu consumo, hoje é associada
direta e proporcionalmente às vendas.
(D) Os meios de comunicação têm oferecido mais e
mais espaço para a publicidade, de modo a rele·
gar a segundo plano as necessidades básicas dos
consumidores.
(E) Com o desenvolvimento do mercado, a visibilidade dos produtos. ganhou autonomia em relação aos meios de comunicação utilizados habitualmente.

Texto
A sociedade de consumo se cónstruiu sobre o
"visível~ com o desenvolvimento das lojas de departamentos e, depois, dos supermercados, baseando-se neste prindpio: mostrar, sugerir, instigar e seduzir. Nas lojas tradicionais, os produtos se encontravam
nos fundos da loja e, a pedido do cliente, o vendedoras
trazia. As lojas de departamentos foram as primeiras a
"mostrar; conforme Zola, no século XIX, descreveu de
forma extraordinária em seus romances.
Em seguida, os supermercados estenderam esse
principio; as mercadorias são não apenas visíveis, mas
também apreensíveis, o consumidor já não precisa do
vendedor para se servir. A visibilidade do produto se
toma então um fator-chave: para ser vendido, o produto deve ser visto, e, quanto mais é visto, mais é vendido, as vendas das prateleiras que estão no nível dos
olhos do comprador são superiores àquelas dos outros
níveis.
Conforme John Berger, no livro Modos de Ver:
uem nenhuma outra forma de sociedade na história
houve tal concentração de imagens, tal densidade
de mensagens visuais~ A exibição dos produtos for
acompanhada de um fluxo de imagens destinado a

Alternativa correta: letra "c''- O apelo ao consumismo hoje é tão invasivo que justifica o texto:
consumir para ser visto. A publicidade alcançou tal
força de atração, que chega ao consumidor através
de chamamento, na forma imperativa e, como coloca
a afirmativa, o poder da sedução eleva o consumo
quanto mais for atrativo o produto e o apelo induz
a obedecer (quase inconscientemente) à ordem: ter
para ser.
Alternativa "a" - A visibilidade oferecida
pelo mercado não é dirigida ao consumidor para
atender às necessidades deste, mas atende aos
interesses do vender mais com a força do poder da
propaganda dirigida ao convencimento. Os produtos essenciais não estão à vista porque, para estes,
não há necessidade de convencimento. O lema é
seduzir para vender mais e mais (o, muitas vezes,
supérfluo).
Alternativa "b"- Apesar da redução dos vendedores, o aumento do consumo, devido à visibilidade,
não traz a redução de preço, mas ocorre o aumento
do consumo decorrente da sedução e pelo fator status: consumir é poder, convencimento este embutido na propaganda convincente.

•
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Alternativa "d"- A publicidade dirigida ao con- · "{E) Para que permaneçam juntos, ainda que apenas
sumo é que invadiu os espaços dos meios de comu~
na memória, é antes necessário o esquecimento.
nicação (invasão esta muito bem paga). As neces~
sidades básicas não exigem visibilidade, uma vez
tendo sua própria característica: necessidade básica
Alternativa correta: letra "a" - O poeta pede
não é necessário convencer.
para ser levado, senão pela mão, no coração (amor);
não podendo no coração, no lembrar (lembrança);
Alternativa "e" -O crescimento e desenvolvise no pensamento já não couber o lembrar, "":1e leve
mento do mercado ganharam autonomia com a sua
no esquecimento"= quero então estar vivo no seu
invasão da visibilidade dos produtos nos meios de
esquecimento. O poema é tão lírico que não dá para
comunicação.
expressar aqui em palavras a intensidade com que o
eu lírico extravasa sua sensibilidade.
Texto.
Alternativa "b" - O poeta tenta transformar a
impossibilidade da presença física e o coração no
Cantiga para não morrer
abstrato da lembrança no esquecimento.

Ferreira Gullar
Quando você for se embora,
moça branca como a neve,
me leve.
Se acaso você não posso
me carregar pela mão,
menina branca de neve,
me leve no coração.
Se no coração não ~assa
por acaso me levar,
moça de sonho e de neve,
me leve no seu lembrar.
Ese aí também não possa

Alternativa "c"- Pelo contrário: não o matar no
esquecimento. Viver a lembrança do que se esqueceu.
Alternativa "d" - A neve caracteriza a instabilidade do sonho da menina que também era branca
como a neve, -mas não uma ilusão, pois "quando
você for embora" sugere a existência de alguém que
poderá partir um dià,_e ainda levar tanta coisa viva no
pensamento. Daí o pedido para ser, então, !evado no
esquecimento.
Alternativa "e" - O esquecimento é a última
opção para que não caia no esquecimento. Realmente paradoxaL e lindo!
51. (FCC- Técnico Judiciário- Área Administrativa
- TRT 16/2014) De acordo com o poema, o verso que
exprime causa de um acontecimento está em:

por tanta coisa que leve

(A)

Quando você for se embora

já viva em seu pensamento,

{8)

por tanta coisa que leve

menina branca de neve,
me leve no esquecimento.

(C) por acaso me levar

(D) Se acaso você não possa
{E)

me leve no esquecimento

50. {FCC- Técnico Judiciário- Área Administrativa - TRT 16/2014) Com respeito ao poema, é cor-

reto afirmar:
(A) Para não morrer, o poeta pede à menina que,
paradoxalmente, permaneça vivo no esquecimento.
(8) A presença física e a lembrança opõem-se diametralmente áo coração e ao esquecimento.
(C) O acaso, exposto na 2a estrofe, desencadeia a

Alternativa correta: letra "b" - O verso
exprime a causa do fato de a menina não poder levar
mais nada.
Alternativa "a"- O verso exprime tempo futuro:
quando (for}= advérbio temporal.
Alternativa "c" - O verso exprime condição
para uma situação incerta.

decisão do poeta em, ao final, deixar-se morrer
no esquecimento.

Alternativa "d"- O verso exprime condição de
impedimento ou não de ocorrer algo.

(0) A caracterização de sonho e de neve põe em
xeque o que se afirma ao fim do poema, mostrando que se trata apenas de uma ilusão.

Alternativa ue" - O verso não exprime causa,
mas um pedido com uma finalidade: não ser esque~
cido.
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Interpretação de texto

Texto.
Reduzido a um clique
RIO DE JANEIRO -A notfcia é alarmante: nAmazon se prepara para vender livros físicos no Brasil: O
alarme não se limita à iminente entrada da Amazon
no mercado brasilei,l o de livros- algo que lembrará o
1
passeio de um brontossauro pela Colombo.

52. {FCC- Técnico Judiciário - Área Administrativa- TRT 2f2014)
O modo como o autor desenvolve seu texto
sobre a noticia citada

(A) justifica que se considerem como marcados pelo
tom da ironia os segmentos (certamente recomendado por uma lista de best-sellers) e Com
sorte, os livros continuarão nfísicos
0

A ameaça começa pela expressão nlivros físicos:
t o que, a partir de agora, o diferenciará dos livros
digitais.
Pelos últimos mil anos, dos manuscritos aos
incunábufos e aos impressos a laser, as livros têm
sido chamados de livras. Nunca precisaram de adjetivos para distingui-los dos astrolábios, das guilhotinas ou das cenouras. Quando se dizia nlivro; todos
entendiam um objeto de peso e volume, composto
de folhas encadernadas, protegidas por papelão ou
couro, nas quais se gravavam a tinta palavras ou
imagens.
Há 200 anos, os livros deixaram de ser privilé-

gio das bibliotecas públicas ou particulares e passaram a ser vendidos em lojas especializadas, chamadas livrarias. Desde sempre, as livrarias se caracterizaram por estantes altas, vendedores atenciosos,
uma atmosfera de paz e a ocasional presença de um
gato. Foi nelas que feitores e escritores aprenderam a
se encontrar e trocar ideias, gerando uma emulação
com a qual a cultura teve muito a ganhar.
A Amazon dispensa tudo isso. Ela vende livros
fffísicos; mas a partir de um endereço imaterial nada físico -, acessível apenas pela internet. Dispensa as livrarias. Se você se interessar por um livro
(certamente recomendado por uma)ista de best-se/lers), basta o número do seu cartão de crédito e um
clique. Em dois dias, ele estaró em suas mãos- e a um
preço mais em conta, porque a Amazon não tem gastos com aluguel, escritório, luz, funciondrios humanos e nem mesmO a ração do gato.
Com sorte, os livros continuarão nfísicos: Mas os
feitores correm o risco de ser reduzidos a um número
de cartão de crédfto e um clique.

(CASTRO, Ruy, Folha de s.Paulo, opinião, 7
de ag. De 2013. p. A2)
Observações:
1)

brontossauro f espécie de dinossauro;

2} Colombo f tradicional confeitaria do Rio de
Janeiro, com sua refinada arquitetura e mobiliário, seus requintados cristais e jogos de porcelana, hoje patrimônio cultural e artístico da
cidade;
3)

incunábulo f livro impresso que data dos primeiros tempos da imprensa {até o ano de 1500).

•

(B) revela sua indiferença pelas bibliotecas públicas
ou partkulares e a consideração que tem pelas
livrarias, como se observa no segmento Há 200
anos, os livros deixaram de ser privilégio das bibliotecas públicas ou particulares e passaram a ser vendidos em lojas especializadas, chamadas livrarias.
(C) explica o tom alarmante nele impresso, reconhecível, por exemplo, nos segmentos A notícia é
alarmante: nAmazon se prepara para vender livros
físicos no Brasil e A Amazon dispensa tudo isso.
(0) atesta o tom didático do texto, centrado em

divulgar a história do livro e seduzir leitores,
como se nota em Pelos últimos mil anos, dos
manuscritos[. ..] aos impressos a laser, os livros têm
sido chamados de livros e Se você se interessar por
um livro [. ..}, basta o número do seu cartão de crédito e um dique.
(E) legitima a hipótese de que defende a busca de

lucro pelos empresários ligados à indústria dos
livros físicos, como o atesta o segmento a Amazen não tem gastos com aluguel, escritório, luz,
funcionários humanos e nem mesmo a ração do
gato.

Alternativa correta: letra "a" - Há marcação
de ironia nos segmentos citados. Best-seller: o mais
-vendido. O autor ironiza a forma e a indicação do
livro: pode ser o mais indicado, o mais vendido, nem
por isso o melhor. Mas é chie no momento. O leitor,
muitas vezes, o adquire pela figuração da indicação,
modismo ou status. Atrás do Best-seller sempre há
um belo marketing para vender. Ainda há ironia: com
sorte= talvez, provavelmente, os livros continuarão
físicos (palpáveis), mas o feitor... apenas um número e
um clique (Online) e não mais um leitor pessoa.
Alternativa "b"- O leitor vai descrevendo a trajetória do livro desde os manuscritos e enaltece sua
característica principal: sempre livro. O destaque,
com certo desdém, não sem razão, é o fisiologismo
usado nos dias atuais: um clique e a disputa da superação_..pela forma da venda de cultura.
Alternativa "c" - Alarmante não é o tom no
desenvolvimento do texto, mas a notícia que motivou o texto. O autor deixa transparecer seu apreço,

,,,.;.,.... ,
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conhecimento e reconhecimento pela trajetória
histórica e cultural do livro e teme pela sua sobrevivência.

Alternativa "d" - O advérbio temporal agora
está indicando um tempo atual: de agora em diante;
daqui para frente.

Alternativa "d" - O tom no segmento não é
didático, mas crítico no sentido de tentar preservar
a importância que sempre, historicamente, caracte~
rizou o livro.

Alternativa "e"- As duas vírgula iniciais intercalam o adjunto adverbial de tempo e nenhuma pode
ser retirada por acarretar erro gramatical.

Alternativa "e" - Não há defesa da busca de
lucros, nem a forma utilizada pelos empresários da
indústria dos livros; há, sim, uma irônica alusão ao
risco que o marketing eletrônico representa, distante das fadlidades de consumo, perda do prazer
da busca pelo livro que, através de um clique, pode
transformar-se em mais um mero produto de consumo descartável e perder toda a magia contida na
palavra livro.
53. (FCC - Técnico Judiciário - Área Administrativa - TRT 2/2014) Considerado os primeiro e
segundo parágrafos, é correto afirmar:
{A) Em to que, a partir de agora,~ diferenciará dos

livros digitais, o uso do pronome destacado está
correto, pois retoma a expressão o mercado brasileiro de livros.
{8) As aspas em ~Amazon se prepara para vender

livros físicos no Brasil" constituem recurso linguístico para evidenciar que a frase não é da autoria
de Ruy Castro.
(C) Em A notícia é alarmante: "Amazon se prepara
para vender livros físicos no Brasil", os dois-pontos
equivalem a "pois".

{D} A palavra destacada em a partir de agora indica
que o autor toma como ponto de referência o
exato instante em que a Amazon passará a vender livros físicos no Brasil.
{E) Em É o que, a partir de agora, o diferenciará dos

livros digitais, a retirada da primeira vírgula é
opção que não contraria as normas gramaticais.

Alternativa correta: letra "b"
O Nota da autora: Questão de interpretação,
coesão textual e pontuação.
As aspas estão destacando o título de uma notícia e torna evidente que não se trata da autoria de
Ruy Castro.

Alternativa "a"- O pronome demonstrativo .2:
retoma klivros físicos": to que, a partir de agora, diferenciará os livros físicos dos livros digitais.
Alternativa "c" -Os dois pontos estão anunciando a citação anterior {qual é a notícia alarmante).

Texto.
Para ver uma cidade não basta ficar de olhos
abertos. É preciso primeiramente descartar tudo
aquilo que impede vê-la, todas as ideias recebidas,
as imagens pré-constituídas que continuam a estorvar o campo visual e a càpacidade de compreensão.
Depois é preciso saber simplificar, reduzir ao essencial
o enorme número de elementos que a cada segundo
a cidade põe diante dos olhos de quem a observa, e
ligar os fragmentos espalhados num desenho analítico e ao mesmo tempo unitário, como o diagrama
de uma máquina, com o qual se possa cbmpreender
como ela funciona.
A comparação da cidade com uma máquina é, ao
mesmo tempo, pertinente e desviante. Pertinente porque uma cidade vive na medida em que funciona, isto
é, serve para se viver nela e para fazer viver. Desviante
porque, diferentemente das máquinas, que são criadas com vistas a uma determinada função, as cidades
são todas ou quase todas o resultado de adaptações
sucessivas a funções diferentes, não previstas por sua
fundação anterior (penso nas cidades italianas, com
sua história de séculos ou de milênios).
Mais do que com a máquina, é a comparação com
o organismo vivo na evolução da espécie que pode
nos dizer alguma coisa importante sobre a cidade:
como, ao passar de uma era para outra, as espécies
vivas adaptam seus órgãos para novas funções ou
desaparecem, assim também as cidades. Enão podemos esquecer que na história da evolução toda espécie carrega consigo caracterfsticas que parecem de
outras eras, na medida em que jó não correspondem a
necessidades vitais, mas que talvez um dia, em condições ambientais transformadas, serão as que salvarão
a espécie da extinção. Assim a força da continuidade
de uma cidade pode consistir em características e elementos que hoje parecem prescindfveis, porque esquecidos ou contraditos por seu funcionamento atual.

(CALVINO, ltalo. Os deuses da cidade.
Assunto encerrado: discurso sobre literatura e
sociedade. Trad. Roberta Barni. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 333-334}
54. (FCC- Técnico Judiciário- Area Administrativa - TRT 2/2014} Afirma~se com correção que, no
primeiro parágrafo, o autor

Interpretação de texto
------~~-----~~----

(A) propõe que aquele que deseja ver e compreender uma cidade deve guiar-se por desenhos
explicativos de como ela se dispõe, esquema
concebido por quem conhece como realmente
é ou funciona.
(B) rejeita a acepção dicionarizada de que "ver" é
"perceber pela visão", pois propõe que a compreensão de uma cidade independe da capacidade de percebera mundo exterior pelos olhos.
(C) reitera que, para apropriár-se de uma cidade,
há a necessidade de descartar tudo aquilo que
impede vê-la, entendida essa expressão como
conjunto de coisas que atrapalham, de modo ·
específico, o campo visual propriamente dito.
(D) comenta que o processo de compreensão de
uma- cidade if"!lplica a recusa das informações
redundantes que são oferecidas, segundo a
segundo, aos que a observam com o desejo de
conhecê-la.
(E) expõe a ideia de que é necessário, de modo
aparentemente contraditório, representar numa
totalidade as frações correspondentes aos componentes básicos e simples de uma cidade, para
conseguir compreendê-la.

Alternativa correta: letra "e" - Na perspectiva
do autor, para ver uma cidade, é necessário fragmentá-la, pois é a partir da análise dos seus componentes
essenciais para suprir as necessidades vitais que se
conhecem os princípios básicos, simples que a compõe no âmbito social, cultural e político, que são as
peças que movimentam e, só então, compreender o
seu organismo vivenda!.
Alternativa "a"- Não é o desenho físico que o
autor propõe que se conheça, mas o ideológico e seu
funcionamento.
Alternativa "b" - O autor não se refere nem
rejeita a acepção dicionarizada proposta aqui, mas
alude a uma acepção de visão de mundo, mundo se
refere à cidade.

Alternativa "c" - Não há essa visão de apropriação, mas de alargamento da visão por trás do
que apresenta uma cidade, para assim conhecer
o seu fut;~donamento diante do que a atualidade
exige. uma visão perscrutadora da máquina citadina.
Alternativa "d"- Não há essa recusa sobre as
informações sobre a cidade, mas sim um convite
para um olhar perscrutador que busca as bases sobre
as quais se fundamentam as visões das informações
oferecidas de acordo com as suas perspectivas de
compreensão.

55~ (FCC- Técnico Judiciário - Area Administrativa- TRT 2/2014) A comparação entre a cidade e a

máquina
(A) é um cotejo pertinente e instrutivo, na medida
em que a expressão serve para se viver nela e
para fazer viver, evidência do' traço comum a
uma e outra, traduz a funcionalidade de ambas.
(B) tem sua funcionalidade comprometida, quanto
a facilitar a compreensão do primeiro termo,
quando se considera que a analogia tem um
caráter desviante.
(C) ocorre pela aproximação de fatores de natureza
complementar, que, ao formarem uma unidade,
evidenciam a identidade dos elementos comparados.
(D) representa uma aproximação de elementos cuja
diferença permite caracterizar, com ressalvas, o
primeiro termo, segundo certa perspectiva apresentada pelo autor.
(E) relaciona um elemento abstrato e um concreto,
motivo pelo qual a semelhança entre eles não
pode ser total, o que não impede que a aproximação facilite a análise dos dois.

Alternativa correta: letra "d''- A comparação
é feita no sentido de entender o funcionamento; a
ressalva· é de que a máquina tem uma função especifica enquanto a cidade deve permitir funções outras
que permitam a vida em suas diversas necessidades
e oferecer condições para as transformações dos
tempos.

Alternativa "a"- Uma (a máquina) tem característica específica e única; a outra (a cidade) tem várias
matizes como organismo vivo que permite a vida e
como viver.
Alternativa "'b" -A analogia usada pelo autor
não é desviante, pois .ele explica a caracterização
única de uma e a caracterização mutável e viva da
outra. A comparação é apenas quanto à necessidade
de as frações estarem em condições próprias para o
bom funcionamento do todo.
Alternativa "c"- O autor faz a comparação para
entendimento do funcionamento, mas caracteriza
cada elemento em sua natureza para o fim a que se
destina.
Alternativa "'e" - Ambos os elementos usados
na comparação são concretos e o autor coloca muito
bem a finalidade da analogia que os aproxima e os
mecanismos que o difere, ou seja, a máquina com
seu fim específico e o organismo vivo, espécies com
suas funções que envolvem a cidade e sua continuidade.

...•
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56. (FCC- Técnico Judiciário- Área Administrativa - TRT 2/2014) Infere-se corretamente do terceiro rarágrafo:
{A) aspectos de uma cidade são prescindíveis se
contêm organismos que, depois de várias atualizações, não conseguem readquirír sua funcionalidade originaL
{B) a aproximação da cidade com a máquina é um

•

artifido de raciocínio que nada informa de relevante sobre a primeira .
(C} o juízo acerca da importância de uma caracterís-

tica ou elemento de uma cidade para sua continuidade é sempre relativo, pois envolve contingências.
(D) a história da evolução determina que espécies

em extinção serão salvas por componentes
obsoletos sempre presentes em indivíduos dessas espécies.
(E} traços de uma espécie que se assemelham aos
de outras épocas é mera ilusão de óptica, pois as
espécies estão em constante evolução.

Alternativa correta: letra "c" - Daí a colocação
do autor para o termo fragmentos que são as contingências que envolvem.a cidade. O funcionamento
do todo depende das eventualidades contidas nos
grupos. Os contingentes têm que funcionar em sintonia e com abrangência, sofrendo adaptações a
diferentes funções com o objetivo de conti~uidade
da espécie.

Alternativa ''a" - Ao contrário dç afirmativa,
os aspectos e as características oríginais..dos organismos devem ser preservados {eiTibora pareçam
inadequados atualmente), para que .haja perfeita
conjunção da adaptação do novo exigido pelas circunstâncias do atuaL
Alternativa "b"- A questão se refere ao terceiro
parágrafo e o autor mesmo responde a esta alternativa no segundo parágrafo do texto.
Alternativa "d"- A expressão: talvez um dia carrega a probabilidade e não uma determinação.
Alternativa "e"- O fato de as espécies estarem
em constante evolução não impede que elas carreguem traços de outras épocas, pois a semelhanças e
o próprio DNA da· espécie.

~-~~-----·-

em lua de mel no Rio, em 1968, quando Eumir Deodato, compositor e arranjador que havia conhecido
em Nova York, quis lhe apresentar um então novo
cantor, Milton Nascimento. nQuando Milton sentou
e começou a tocar 'Travessia; fiquei louco: diz Herbie. 0 Peguei meu gravador. Que belas harmonias e
melodias! Agora me pergunta se eu sei onde está
essa fita?': Recentemente, o pianista revi~eu aquele
encontro casual no Rio de 1968, no dia internacional do jazz, 30 de abril: em Istambul, apresentou-se
com Milton e outros músicos tocando justamente
''Travessia~

A experiência de Hancock no Brasil, em 68, veio
também num momento de travessia em sua carreira.
Tinha acabado de deixar o quarteto de jazz liderado
por MiJes Davís (1926-1991}, com o qual havia gravado e feito inúmeros shows, de 1963 a 1968. Ainda
que já tivesse uma carreira solo de sucesso - basta
pensar nas tão celebradas nWatermelon Mann (1962)
e ncantaloupe lslandn (1964) -,sentiu que era a hora
de formar seu própria grupo.
(Adaptádo de: BENEVIDES, Daniel. serafina,
Folha de S.Pau,lo, 2013. p.28)

57. (FCC- Técnico Judiciário- Area Administrativa- TRT 2/2014) Considere as linhas iniciais do trecho e as afirmações que seguem.
L No segmento provavelmente o maior pianista
de jazz em atividade, a palavra destacada indica
que o autor faz uma ressalva quanto à avaliação do
mérito do artista, considerando-a hipótese pouco
provável.

11. No segmento provavelmente o maior pianista
de jazz em atividade, a expressão destacada marca
os limites da avaliação do mérito do artista.
111. em Ele relembra que estava em lua de mel [. ..]
quando Eumir Deodato, compositor e arranjador que
havia conhecido em Nova York, ~lhe apresentar um
então novo cantor, as formas verbais assinaladas indicam que as ações se deram no mesmo momento do
·passado.

Está correto o que se afirma APENAS em
(A} lelll.

IBJ 11 elll.
(C) I e li.

(0) 11.

(E) 111.
TeXto para a questão.
O americàno Herbie Hancock, provavelmente o
maior pianista de jazz em atividade, apresentou-se
no BraSil em agosto de 2013. Ele relembra que estava

Alternativa correta: letra "d"
O Nota da autora: Questão de interpretação de
texto, advérbio e verbo.

Interpretação de texto

Errado. O advérbio provavelmente, no trecho,
aponta para o mérito do pianista como o que
pode ser o maior, entre outros, ressaltando a
avaliação sobre o artista como ele (o autor} o vê:
positivamente; não mostra que tenha dúvida,
mas que e!e acredita que o seja.
11.

Certo. A expressão, em atividpde se refere a Herbie Hancock como o maior pianista de jazz entre
os que estão atuando, não eximindo a excelência
de outros pianistas de jazz que já o foram e que,
porventura, não atuem mais.

111. Errado. As formas verbais estão no passado,
porém as ações ocorreram em momentos diferentes: havia conhecido (particípio + haver)
ocorreu num passado anterior(em Nova York) ao
momento do passado quis (pretérito perfeito):
ele relembra no momento em que estava em lua
de mel.

Texto para as questões.
Com alguma surpresa de quem me escuta, desde

há algum tempo venho a dizer que cada vez me interessa menos falar de literatura. Pode parecer isto uma
provocação, o atitude do escritor que, paro se tornar mais interessante, lança declarações inesperadas e gratuitas. Enão é assim. A verdade é que duvido
mesmo que se possa falar de literatura como duvido,
com mais razões, que se possa falar de pintura ou que
se possa falar de música. É claro que se pode falar de
tudo, como se fala dos sentimentos e emoções, seria
absUrdo pretender reduzir ao silêncio aqueles que
escrevem, ou aqueles que leem, ou aqueles que sentem, ou aqueles que compõem música ou que pintam
ou que esculpem, como se a obra em si mesma já contivesse tudo quanto é possível dizer e que tudo o que
vem depois não fosse mais do que interminável glosa.
Não é isso. Acontece, no entanto, que por vezes experimento o desejo de limitar-me a uma muda contemplação diante de uma obra acabada, pela consciéncia
que tenho de que, de certa maneira, nos domínios da
arte e da fiteratura estamos lidando com aquilo a que
damos o nome de inefável.[...}
Quero dizer, não obstante, que antes de começar a escrever sustentava como uma evidência palmária (por outro lado nada original) que somos
herdeiros de um tempo, de uma cuftura e que, para
usar um símile que algumas vezes empreguei, vejo a
humanidade como se fosse o mar. Imaginemos por
um momento que estamos numa praia: o mar está
ali, e continuamente aproxima-se em ondas suressívas que chegam à costa. Pois bem, essas ondas, que
avançam e não poderiam mover-se sem o mar que
está por detrás delas, trazem uma pequena franja
de espuma que avança em direção à praia onde
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vão acabar. Penso, continuando a usar esta metáfora marítima, que somos nós a espuma que é transportada nessa onda, essa onda é impelida pelo mar
que é o tempo, todo o tempo que ficou atrás, todo o
tempo vivido que nos leva e nos empurra. Convertidos numa apoteose de luz e de cor entre o espaço e o
mar, somos, os seres humanos, essa espuma branca
brilhante, cintilante, que tem uma breve vida, que
despede um breve fulgor, gerações e gerações que
se vão sucedendo umas às outras transportadas
pelo mar que é o tempo. E a história, onde fica? Sem
dúvida a história preocupa-me, embora seja mais
certo dizer que o que realmente me preocupa é o Passado, e sobretudo o destino da onda que se quebra
na praia, a humanidade empurrada pelo tempo e
que ao tempo sempre regressa, levando consigo, no
refluxo, uma partitura, um quadro, um livro ou uma
revolução. Por isso prefiro falar mais de vida do que
de literatura, sem esquecer que a literatura está na
vida e que sempre teremos perante nós a ambição de
fazer da literatura vida.
(SARAMAGO, José, Da estátua à pedra.
Belém: ed. ufpa; Lisboa: Fundação José Saramago, 2013. p. 25-27)
58. {FCC - Técnico Judiciário - Area Administra·
tiva- TRT 15/2013) O texto se apresenta como
(A) depoimento do escritor, de que se depreende
que o ser humano constitui sua prioridade absoluta, como objeto da criação artístico-literária.
(B) relato em que o autor expõe as bases da criação
artística em todas as suas manifestações, defendendo a importância da literatura como registro
da história da humanidade.
{C) desabafo em que se dilui certo desencanto com
as artes, em geral, por se mostrarem incapazes
de reproduzir a totalidade da vida humana.
(D) exposição teórica de algumas formas de expres-

são artística, inclusive da criação literária, principalmente as que transmitem uma beleza incontestável.
{E) defesa do necessário respeito à natureza, por
ser ela a imagem perfeita dos sentimentos e dos
valores em toda a história da humanidade.

~
Alternativa correta: letra na" - A criação
artístico-literária é representativa do ser humano,
sua época e sua história carregada de influências
anteriores cfue geram novas situações que se refletirão na história futura da humanidade, sempre em
movimento, recebendo e passando influências de
época para épocas na vida e da vida do ser humano.
A criação artístico~literária acompanha e reflete o
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ser humano, dentro da história, sendo, portanto, a

recriação da vida.

e que sempre teremos perante nós a ambição de
fazer da literatura vtdau.

Alternativa "b" - O autor vê a literatura no
tempo como a herança histórica que a humanidade

texto.

recebe do tempo passado e para onde e, em que

tempos, a humanidade avança.
Ele preocupa-se com a vida e em colocar a vida
na literatura e a literatura na vida - o ser humano
navega do tempo (passado), no tempo (presente),
para um tempo (futuro).

Alternativa "c"- O seu depoimento demonstra
desencanto pelas artes, mas sua preferência, em se
tratando da literatura, é falar da vida e, com isso, falar
da história-vida a pretexto da literatura e vice-versa.
Alternativa "d"- Não é uma exposição teórica
de formas, mas uma tomada de posição quanto ao
conteúdo artístico no sentido de que a beleza contenha reflexões referentes à vida, que a arte llterária e
as outras artes sejam participativas, que uma contenha a outra= vida-arte I arte-vida.

Alternativa "e" - O autor não especifica esse
tema, mas uma vez se referindo à vida-literatura e
literatura-vida, todos os perfis que implicam vida são
contemplados pela arte.
59. (FCC- Técnico Judiciário- Área Administra-

tiva- TRT 15/2013) Écorreto afirmar, considerando-se o teor do texto, que
(A) a verdadeira arte, por exemplo, de uma pintura,
deve despertar no observador sentimentos contraditórios, que vão da admiração à incompreensão.
(8) a vida humana, com suas variadas manifestações
a todo tempo e em todos os lugares, constitui
matéria fundamental para a criação literária.
(C) a literatura, que reproduz sentimentos humanos, não deve se sujeitar a eventuais definições,
pois estas tendem a reduzir a originalidade que a
valoriza.
{D) as diversas formas de manifestação artística,
exceto a literatura, levam a situações que escapam a uma avaliação crítica mais objetiva.
(E) a obra de arte, para ser assim considerada, deve
esgotar em si mesma todas as infinitas possibilidades de criação que constituem a natureza
humana, ao longo da história.

Alternativa correta: letra "b" - ConÚrma-se a
alternativa lendo no final do último parágrafo o que
diz Sara mago: ~... prefiro falar mais de vida do que de
literatura, sem esquecer que a literatura está na vida

4

Alternativa "'a" - Afirmativa não presente -no
Alternativa "b - Saramago não disse isso. No
primeiro parágrafo do -texto, ele diz que, às vezes,
sente vontade de a 1Jenas contemplar uma obra acabada por ter consCiência da sua grandeza, beleza,
mas que seria absurdo silenciar diante de uma obra,
seja ela música, pintura, escultura ou literatura.
Alternativa "d" - No final do primeiro parágrafo, nota-se que, para Sara mago, a arte, inclusive a
literatura, contém o inefável: belo, grandioso, encantador; conclusão da sua fala antéior: "É claro que
se pode falar de tudo, {...), seria absurdo pretender
reduzir ao silêncio aqueles que escrevem,(...), ou que
compõem música ou que esculpem(...)".
Alternativa "e"- Deduz-se ao longo da leitura
que a obra de arte acompanha a caminhada da
humanidade que é uempurrada pelo tempo e que
ao. tempo sempre regressa, levando cons.igo, no
refluxo, uma partitura, um quadro, um livro ou uma
revolução". Conclui-se que a obra de arte não esgota
a possibilidade de criação, mas caminha junto com a
história e dela participa, produzindo, reproduzindo
e traduzindo a natureza humana em todos os seus
aspectos com "inefável" riqueza e perspicácia, através dos tempos.
60. (FCC -Técnico Judiciário- Area Administrativa- TRT 15/2013) A verdade é que duvido mesmo
que se possa falar de literatura como duvido, com
mais razões, que se possa falar de pintura ou que se
possa falar de música.

É claro que se pode falar de tudo, como se fala
dos sentimentos e emoções ...
A insistência no emprego do verbo falar, nas afirmativas acima, demonstra
(A) atribuição de diferentes sentidos a um único
verbo, pois a linguagem de uma obra de arte
deve sempre valer-se de imagens originais, que
lhe dão valor.
(B) alguma inconsistência nos argumentos de que
se vale o autor, que se contradiz na referência às
formas de expressão de emoções.
(C) intencionalidade em acentuar as diferentes formas de expressão artística e de sentimentos
humanos, nem sempre sujeitas a uma interpretação objetiva.
(0)

descon~ideração a certas criações artísticas que
tratam com superficialidade, por vezes, toda a
amplitude das emoções na vida humana.

Interpretação de texto
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complementaridade entre uma atitude crítica e
um posicionamento contemplativo perante uma
obra de arte.

Alternativa "c" - A imagem criada pelo autor
revela o movimento das artes no vaivém do tempo e
não traduz destruição nem dor.

Alternativa correta: letra "c"- Tem~se, aí, um
recurso literário para enfatizar e dar destaque ao que
se quer deixar bem dare e evidente.

Alternativa "d" - Afirmativa equivocada. A
obra de arte, seja a pintura, a música, a arquitetura,
consegue traduzir com beleza, sentimento e poesia
a sua época e ainda transmitir tudo isso para épocas
vindouras.

(E)

Alternativa "a"- O verbo falar está empregado,
no trecho, com o mesmo sentido e sua repetição tem
o propósito de realçar as ideias expostas pelo autor.
Alternativa "b" - Não há inconsistência nos
argumentos nem contradições do autor.
Alternativa ''d" - O autor não desconsidera
qualquer criação artística.
Alternativa "e" - Não há essa relação com o
posicionamento contemplativo do autor perante
uma obra.
61. (FCC - Técnico Judiciário - Área Adminis~
trativa - TRT 15/2013) ... a humanidade empurrada pelo tempo e que ao tempo sempre regressa,
levando consigo, no refluxo, uma partitura, um quadro, um livro ou uma revolução.
A imagem criada pela afirmativa acima traduz,
em síntese,
(A) a incapacidade humana de superar os limites
impostos pelo tempo, que dificulta a criação de
obras de arte que possam sei valorizadas pelas
gerações seguintes.
(B) a visão de que o homem, que ocupa um breve
instante na história, será sempre um criador,
sujeito às influências de sua época.

Alternativa "e" -A imagem em questão não tra~
duz essa noção. O tempo é que regressa a características de tempo anterior, modificando e implementando
nova·s manifestações, de acordo com o momento,
empurrando para os tempos vindouros uma bagagem
que Será retOmada e também transformada.
62. (FCC-- Técnico Judiciário- Área Administrativa- TRT 15/2013) ... sustentava como uma
evidência palmária (por outro lado nada original)
que sonlos herdeiros de um tempo... O comentário isolado pelos parênteses deve ser entendido
como

(A) constatação de que a evidência sustentada era
de conhecimento geral e amplamente aceita.
(8) citação de interlocutor alheio ao contexto, para
facilitar o entendimento.da ideia exposta.
(C) reconhecimento do escritor de que sua obra, ao
reproduzir a vida, nada tem de particular e diferente.
{D) observação cr.ftica a respeito da presença do
senso comum em algumas obras de arte atuais.
(E) espeCificação de elementos que devem constituir a base da elaboração de uma obra de arte.

(C) toda a história da humanidade representada no
vaivém das ondas marítimas que, apesar de sua
beleza, trazem também destruição e dor.

Alternativa correta: letra "a" - Era sabida de
outros a sua posição e aceita, embora causasse estranhamente por inusitada e não parecer normaL

{D) a impotência do ser humano, pequeno diante da
força da natureza, em reproduzir com profundidade todas as características de seu tempo.

Alternativa "b" - O comentário entre parênteses é do próprio autor para explicar o inusitado que
está sendo dito por ele mesmo.

(E) a noção de que o tempo deverá assinalar sempre o

eterno retorno do ser humano ao inicio de sua história e de suas primeiras manifestações artísticas.

Alternativa correta: letra "b" - A história da
humanidade está sempre refletida na obra de arte
que o tempo carrega e empurra numa constante.
Alternativa "a" - Não há essa incapacidade e,
para a criação da obra de arte não existe limite, pois
a arte sofre o refluxo dos tempos, retrata e reflete nas
gerações futuras o que registrou em cada época.

Alternativa "c"- Não é reconheCimento sobre
sua obra, pois a convicção afirmada vem antes dele
começar a escrever. O comentário isolado é uma
observação sobre este mesmo seu comentário.
Alternativa "d" - O comentário isolado não se
refere a essa observação.
Alternativa "e"- Não ocorre essa especificação
no comentário isolado pelos parênteses.
63. (FCC:.. Técnico Judiciário- Area Administrativa- TRT 15/2013) Dentre as possíveis acepções da

•
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palavra MAR, encontradas em dicionários, a que cOr-·
responde fielmente à metáfora marítima criada por
Sara mago é:

ter e outros, que nada mais são do que as velhas redes
sociais, agora na forma digital. Muitos cientistas se perguntam qual a seu poder real. Exemplos recentes, como
a Primavera Arabe, sugerem que as novas redes sociais
influenciam comportamentos e crenças, mas é difícil
definir emedir separadamente a contribuição das redes
tradicionais e o das redes digitais para eSsf processo.
Como teria sido a Primavera Ârabe sem e-moi/, Twitter
e Facebook? (Adaptado de Fernando Reinach. Disponível em http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,facebook-e-inducao-ao-vota-,939893,0.htm)

(A) conjunto que ondula, se agita, apresenta flutua~
ções.
(8) local próximo à praia, em que

é pequena a pro-

fundidade das águas.
{C) grande extensão, a perder de vista, ou grande
quantidade de qualquer coisa.
(0) o que absorve, especialmente pelo mistério, pela

imensidade.
(E) extensão de água salgada, de dimensões relativamente limitadas.

Altern'ativa correta: letra "a" - No texto, a
metáfora MAR está no sentido comparativo de que
a humanidade cria, atua sob influência de épocas
anteriores e, "flutuam", de acordo com o momento,
pois situações inusitadas apontam para a modificação de determinada obra que seguia seu curso, ou
acrescentam-se fatores novos que vigoram em um
tempo e podem mudar em qualquer momento e a
obra tende a sofrer interferências determinantes;
esses fatores novos podem ocorrer na história, no
social, na existência da h~manidade.
Alternativa "b" - Trata-se, aqui, do sentido
denotativo (e errado).
Alternativa "c" - Sentido denotativo:

grand~

extensão e "grande quantidade de qualquer coisa" é
totalmente descabido.

Alternativa "d"- Não absorve.
Alternativa "e"- Sentido denotativo.

64. (FCC -Técnico Judiciário - Administrativa TRT 9/2013) Leia com atenção as afirmações abaixo.
I.

O autor usa a expressão redes sociais para designar tanto as novas tecnologias de comunicação
virtual como as formas ancestrais de socialização
e troca de informações entre os seres humanos.

11.

O ponto de interrogação empregado no último
parágrafo é desnecessário e poderia ser dispensado, pois se trata de uma pergunta retórica, já
que se infére do texto que o movimento social
conhecido como Primavera Arabe apenas se disseminou pelos países árabes porque houve ali acesso
maciço às tecnologias de comunicação virtual.

111. Infere-se do textú que o comportamento de
uma pessoa é influenciado em alguma medida
pelo comportamento daqueles com quem ela se
comunica de alguma forma.
IV. O autor defende a tese de que, desde a época

primitiva, as crenças e os valores dos membros
de uma determinada comunidade são moldados
pelas ideias dos que ostentam posição hierárquica superior.
Está correto o que se afirma APENAS em

(AI lelll.
(8) 1,11

Leia o texto abaixo para responder
à próxima questão
Ninguém duvida de que as redes sociais alteram
crenças e comportamentos humanos. Desde que nossos ancestrais andavam em bandos pelas estepes
africanas, as redes sociais serviam para trocar ideias,
homogeneizar crenças e influenciar atitudes.
Nessas populações, as redes operavam por meio de
conversas face a face, em volta de uma fogueira. Mais
tarde, nas cidades, havia discussões em próça pública,
conversas nos mercados e discursos de políticos. Foram
essas redes sociais que moldaram o pensamento e as
ações das civilizações antigas e das nações modernas.
Mas na última década surgiu a comunicação digital e parte das interações sociais adquiriu um caráter
virtua~ a partir de sistemas como o Facebook, o Twit-

e IV.

(C) llleiV.
(O) I e li.
·(E) llelll.

Alternativa "a": correta.
Item "1". Certo: as redes operavam por meio de
conversas face ti face, em volta de uma fogueira. Mais
tarde, nas cidades, havia discussões em praça pública,
conversas nos mercados e discursos de políticos. Foram
essas redes sociais que moldaram o pensamento e as
ações das civilizações antigas e das nações modernas.
Item "11". Errado: A interrogação é necessária, pois
o autor questiona como seria mensurada a contribuição da influência comporta mental hoje se o processo
das redes sociais fosse o tradicional e não -o digital.

Interpretação de texto

Item "111". Certo: O texto deixa claro a interação
comportamental das pessoas através da comunicação.
Item "IV". Errado: Desde que nossos ancestrais
andavam em bandos pelas estepes africanas, as redes
sociais serviam para trocar ideias, homogeneizar cren~
ças e influenciar atitudes. Nessas populações, as redes
operavam por meio de conversas face a fac.\!.

Texto para responder a próxima questão.
Visão monumental
Nada superará a beleza, nem todos os ângulos retos da razão. Assim pensava o maior arquiteto
e mais invocado sonhador do Brasil. Morto em 5 de
dezembro de insuficiência respiratória, a dez dias de
completar com uma festa, no Rio de Janeiro onde
morava, 105 anos de idade, Oscar Niemeyer propusera
sua própria revolução arquitetônica baseado em uma
interpretação do corpo da mulher.
Filho de fazendeiros, fora o único ateu ecomunista
da família, tendo ingressado no partido por inspiração de Luiz Carlos Prestes, em 1945. Como a agremiação partidária não correspondera a seu sonho, descolara-se dela, na companhia de seu /(der, em 1990. ~a
comunismo resolve o problema da vida~ acreditou até
o fim. "Ele faz com que a vida seja mais justa. Eisso é
fundamental. Mas o ser humano, este continua desprotegido, entregue à sorte que o destino lhe impõe."
E desprotegido talvez pudesse se sentir um observador diante da monumento/idade que ele próprio
idealizara para Brasília a partir da plano-piloto de Lucia
Costa. Quem sabe seus museus, prédios governamentais e càtedrais não tivessem mesmo sido construídos
para s1ustrar essa peplexidade? Ele acreditava incutir o
ardor em quem experimentava suas construções.
Bem disse Le Corbusier que Niemeyer tinha nas
montanhas do Rio dentro dos olhos; aquelas que um
observador po,de vislumbrara partir do Museu de Arte
Contemporónea de Niterói, um entre cerca de 500 projetos seus. Brasília, em que pese o sonho necessário,
resultara em alguma decepção. Niemeyer vira a possibilidade de construir ali a imagem moderna do País.
E como dizer que a cidade, ao fim, deixara de corres~
ponderà modernidade empenhada? Houve um sonho
monumental, e ele foi devidamente traduzido por Niemeyer. No Planalto Central, construfra a identidade
escultural do Brasil. (Adaptado de Rosane Pavam.
CartaCapita/, 07/1212012, www.cartacapital.eom.br/
sociedade/a-visao-monumental-21)
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Brasília provocaria certo mal-estar no observador, o que teria origem no projeto monumental
de Lucia Costa.
(B) na biografia de Niemeyer, ressaltaria uma contradição insolúvel entre sua origem e suas convicções políticas, o que acabaria se resolvendo em
suas obras monumentais, que misturam sonho e
realidado:!.
(C) embora Brasília seja considerada a principal cria-

ção de Oscar Niemeyer, o próprio arquiteto não
teria ficado satisfeito com a cidade, pois não corresponderia ao que havia sonhado.
(D) ainda que a construção de Brasília, projetada por
Niemeyer, possa não ter concretizado a modernidade sonhada pelo arquiteto, a cidade teria
se tornado genuína representação desse sonho
grandioso.
(E) considerados os seus mais importantes projetos,

a revolução empreendida porOscarNiemeyer na
arquitetura estaria evidentemente ligada a sua
filiação ao partido comunista.

Alternativa nd": correta- Niemeyer vira a possibilidade de construir ali a imagem moderna do
País. E como dizer que a cidade, ao fim, deixara de
corresponder à modernidade empenhada? Houve
um sonho monumental, e ele foi devidamente traduzido por Niemeyer. No Planalto (entrai, construíra
a identidade escultural do Brasil.
Alternativa "a" - Errada. Brasília provocaria
certo mal-estar no observador.

Alternativa "b" - Errada. Na biografia de Niemeyer, ressaltaria uma contradição insolúvel entre
sua origem e suas convicções políticas.
Alternativa "c" - Errada. Não teria ficado satisfeito com a cidade.

Alternativa "e" - Enada. Arquitetura estaria evidentemente ligada a sua filiação ao partido
comunista.
66. {FCC- Técnico Judiciário- AdministrativaTRT 1/2013) Quem sabe seus museus, prédios governamentais e catedrais não tivessem mesmo sido construidos para ilustrar essa perplexidade? (3° parágrafo)
De acordo com o contexto, o sentido do elemento
grifado acima pode ser adequadamente reproduzido por:
(A) estupefação.

65. (FCC - Técnico Judiciário - Administrativa TRT 1/2013) O texto sugere que,

(B) animosidade.

(A) mesmo que nao se possa estender esse sentimento para o conjunto da obra de Niemeyer,

(D) problemática.

(C) descompasso.
(E) melancolia.

Alternativa "a": correta -

Perplexidade:

estado ou condição de perplexo, de quem fitou pasmo,
sem reação; hesitação; perplexidez. *

Estupefação: no sentido figurado significa estado
de quem está aturdido, assombrado; perplexidade.*
*Fonte: Dicionário Digital Aulete.

Texto para responder a próxima questão.
O tempo não para
O processo é conhecido. Os custos crescem,

os competidores avançam, e os acionistas querem
resultados. Sarda: renovar os quadros. Leia-se: livror·se dos funcionários mais velhos e caros, contratar
jovens efebos, com muita vontade e pequeno salário.
Dito e feito. Então, o trabalho emperro, os clientes
reclamam, mas a planilha de custos fala mais alto.
Assim tem sido: a cada crise, intérna ou externa, as
empresas rejuvenescem seus quadros. Alguns observadores batizaram o processo de 7uniorização~
Uma empresa 7uniorizadau salta aos olhos.
Antes, o escritório, silencioso e solene, era dominado
por calvícies e cabelos brancos. Seis meses depois,
o nível de rufdo aumentou, e uma horda juvenil se
estabeleceu. Foram-se as regras e procedimentos,
substituldos por um frenesi frequentemente confun·
dido com agilidade e produtividade. O mais importante é, porém, que a folha de pagamento foi reduzida. Inferno na Terra, paz no Olimpo corporativo.
Renovar sistematicamente os quadros é um
princípio de gestão importante para as empresas.
Profissionais mais jovens trazem novas ideias, colocam em xeque processos anacr6nicos e ajudam a
evitar que a empresa envelheça e perca o contato
com as mudanças em seu ambiente de negócios. A
renovação, realizada na medida certa, traz efeitos
positivos.

A juniorização, por ser realizada com o propósito de reduzir custos, compromete a qualidade da
gestão e põe em risco o futuro das companhias. Vista
como panaceio, evita que a empresa trote de questões mais substantivas, relacionadas ao seu modelo
de negócios e às suas práticas de gestão.
Além disso, a juniorização segue na contramão
da demografia. O Brasil está envelhecendo, Nas
próximas décadas, as empresas terão de lidar com
quadros profissionais cada vez mais maduros, Uma
pesquisa recente, realizada pela consu/toriaPwC
e a FGV-Eaesp, instituição à qual este escriba está
ligado, procurou avaliar como o mundo corporativo
se prepara para o-fenômeno. Foram ouvidas mais de

cem empresas, de diversos segmentos da economia.
Algumas conclusões são preocupantes.
Em primeiro lugar, menos de 40% das organizações pesquisadas reconhecem que quadros mais
maduros podem constituir alternativa à escassez de
talentos. Consequentemente, a maioria das empresas não possui mecanismos para atrair e manter tais
quadros. Em segundo lugar, as companhias reconhecem: profissionais moi~ maduros possuem competências valiosas, relacionadas à capacidade de
realizar diagnósticos e resolver problemas, além de
apresentar maior equilíbrio emocional. Paradoxalmente, elas não contam com modelos de gestão de
carreira que facilitem os processos pelos quais tais
características poderiam ser mais bem exploradas.
Em terceiro lugar, há poucos iniciativas para garantir maior qualidade de vida e para ter quadros mais
saudáveis no futuro. Há também poucas ações para
acomodar o perfil e as necessidades dos profissionais próximos da aposentadoria. (Adaptado de:
Thomaz Wood Jr., CartaCapital, 21/04/201 ;3, www.
cartacapita/.com.br!sociedade!o-tempo-nao-para)

67. (FCC - Técnico Judiciário - Administrativa TRT 18/2013) A definição do processo de "juniorização" que pode ser corretamente depreendida do
texto é:
{A) a substituição, feita por empresas em tempos
de crise, de funcionários antigos por empregados mais jovens, com consequente diminuição
da folha de pagamento e piora na qualidade da
execução do trabalho.
(B) a saudável revitalização do ambiente de trabalho, trazida às empresas por funcionários mais
jovens e dinâmicos, que não se atêm às regras
em favor da produtividade e da rapidez na realização de suas tarefas.
(C) a contratação de funcionários mais jovens e mais

ativos em substituição aos funcionários antigos
e acomodados, com o ganho adicional para as
empresas advindo da diminuição de seus custos.
(D) o inevitável rejuvenescimento do corpo funciona!
das empresas que, durante as crises, precisam ao
mesmo tempo diminuir a folha de pagamento e
aumentar a criatividade de seus funcionários.
(E) a diminuição da idade média do quadro de pessoal das empresas, feita por meio da contratação
de funcionários mais jovens, que gradualmente
vão se mesclando aos funcionários mais qntigos
e experientes.

Alternativa "a": correta - No primeiro pará~
grafo: Os custos crescem, os competidores avançam,

Interpretação de texto

e os acionistas querem resultados. Saída: renovar os
quadros. Leia-se: livrar-se dos funcionários mais velhos
e caros, contratar jovens efebos, com muita vontade e
pequeno salário. Dito e feito. Então, o trabalho emperro,
os clientes reclamam, mas a planilha de custos fala mais
alto. Assim tem sido: a cada crise, interna ou externa, as
empresas rejuvenescem seus quadros. Alguns observadores batizaram o processo de 'Juniorização".

Alternativa "b" - Errada. Deveria haver um
equilibrio entre a "juniorizaçãou e a estabilidade dos
funcionários antigos. Seria saudável renovar sem
eliminar, e assim não comprometer a qualidade da
gestão.
Alternativa "c'' - Errada. Não há definição correta do processo de 'Juniorização".
Alternativa "d"- Errada. ldeia não mencionada

no texto.
Alternativa "e"- Errada. Não há essa definição

no texto.
68. (FCC- Técnico Judiciário - Administrativa -

TRT 1812013) Os resultados da pesquisa comentada

pelo autor do texto mostram que
L

11.

as empresas brasileiras pesquisadas n.ão estão,
em geral, preparadas para o envelhecimento da
população ora em curso no Brasil, o que demandaria estratégias para se beneficiarem das qualidades dos funcionários mais velhos, efetivos ou
potenciais.
menos da metade das empre'sas brasileiras pesquisadas considera que a insufic~ência do mercado de trabalho para suprir funcionários excepcionais pode ser compensada com a contratação
de profissionais mais Velhos e experientes.

11!. a maior parte das empresas brasileiras pesquisa-

das recusa-se a admitir que os profissionais mais
velhos levam vantagem sobre os mais }avens em
aspectos como a identificação e a resolução de
problemas, e a estabilidade emocional.
Atende ao enunciado o que consta em
(A) 1e IL apenas.
(B) 111, apenas.

(C) I e 111, apenas.
(D)

l,llell!.

(E) 11, apenas.

Alternativa "a": correta.
Item "I" - Correto: A pesquisa mostra que há
despreparo das empresas para, ante o envelhecf.: ·
menta da população, manterem o equilíbrio entre

____
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L,__~

a qualidade e a vitalidade de seu quadro de funcionários.
Item "I"- Correto: Informação citada no último
parágrafo.
Item ui"- Incorreto: Não há informação a essa
recusa por parte das empresas; elas reconhecem o
que se afirma, mas faltam-lhes mecanismos e iniciativas entre manterem os funcionários mais velhos e
a aquisição de jovens para gradualmente haver integração entre experiências, ideias novas e agilidade,
porém o custo da folha de pagamento fala mais alto.

Texto para a próxima questão.
A cidade de Goiás, antiga Vil/a-Boa de Goyaz,
que até o ano de 1933 ostentou a condição de capital
do Estado, surgiu das povoações fundadas, em 1926,
pela explorador paulista Bartolomeu Bueno, o filho.
Nascida em decorrência do ciclo do ouro, a
cidade atingiu o auge durante o século XVIII.
A partir desse período, o seu núcleo central foi
assumindo aparência arquitetõnica própria, que
ainda hoje conserva, num estilo colonial condizente com as condições da região por assumir um ar
romântico imposto por contingências históricas e por
força de sua situação geográfica.
Privilegiada no sentida de colocar as pessoas
em cantata permanente com os elementos da natureza, esse aspecto foi acentuado por seus riachos cristalinos e sua vegetação peculiar, suas ruas sinuosas
e irregulares, suas ladeiras pedregosas, seus tortuosos e misteriosos becos, seus muros de pedra. Esses
mesmas muros de pedra que alimentaram as lendas
sobre os escravos que os construíram e sabre a existência de tesouros em pepita e ouro em pó, escondidos em suas fendas. Lendas que provocavam a imaginação das crianças, juntamente com os outros casos
que os mais velhos contavam ao cair da noite, revivendo as tradições tribais, tanto da Africa quanto de
nossos aborígenes.
Esse costume de os mais velhos contarem casos
às crianças, ao entardecer, é um fato psicológico que
deve ser realçado como elemento provocador, por
excelência, da imaginação criadora dos vilaboenses.
O ucontar casosu se constituiu numa tradição
familiar de nõssos ancestrais que Cora Carolina faz
reviver em sua abra com toda pujança de seu poder
criador.
Em seus poemas encontramos o estilo oral desses
invencionices literárias, gravados com a
aparente simplicidade que caracteriza a sua obra
poética. (Adaptado da apresentação de: Cora Cora~
lina. Vintém de cobre: meias confissões de Aninha. 8.
ed. S.Paulo:Giobal,2001.p. 6e 7)
"casos~ sem

'

r

I
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diversidade sociocultural. O progresso está direta·
mente ligado ao papel que a região exercerá em duas
áreas estratégicas para o planeta: clima e energia. Não
se trata de explorar a floresta e deixar para trás terra
arrasada, mas de aproveitar o valor de seus ativos
sem qualquer agressão ao meio ambiente. Para isso,
basta que o Brasil seja capaz de colocar e'(l prática
uma ampla e bem-sucedida política socioambienta/,
a exemplo do que faz a indústria cosmética nacional,
que seduziu o mundo com a biodiversidade brasileira.
t marketing e é conservacionismo também.

69. (FCC- Técnico Judiciário - Administrativa TRT 18/2013) O texto estabelece uma estreita relação entre
(A)

o nascimento da cidade em pleno cido do ouro
e a riqueza que possibilitou a preservação da
arquitetura colonial da cidade de Goiás.

{B)

•

a força da natureza que envolve a cidade de
Goiás e o fato de suas construções terem resistido durante tanto tempo às transformações
impostas pela modernidade.

,.

(C) o fato de Goiás ter deixado de ser a capital do
estado em 1933 e a impossibilidade de a cidade
expandir-se fisicamente.
(0)

as características naturais e arquitetônicas da
cidade de Goiás e as histórias misteriosas e as
lendas que têm circulado pela cidade.

(E)

os poemas simples e românticos de Cora Coralina e a simplicidade dos escravos e índios que
construíram e povoaram a cidade de Goiás.

Alternativa "d": correta - Privilegiada no sentido de colocar as pessoas em contato permanente
com os elementos da natureza, esse aspecto foi
acentuado por seus riachos cristalinos e sua vegetação peculiar, suas ruas s.inuosas e irregulares, suas
ladeiras pedregosas, seus tortuosos e misteriosos
becos, seus muros de pedra. Esses mesmos muros de
pedra que alimentaram as lendas sobre os escravos
que os construíram e sobre a existência de tesouros
em pepita e ouro em pó, escondidos em suas fendas.
Lendas que provocavam a imaginação das crianças,
juntamente com os outros casos que os mais velhos
contavam ao cair da noite, revivendo as tradições
tribais, tanto da África quanto de nossos aborígenes.
Alternativa "a"- Errada. São a·s circunstâncias
temporais em que se deu o nascimento da cidade e
não caracterfsticas naturais e arquitetônicas.
Alternativa "b" - Errada. Afirmativa incompleta, não há estreita relação.
Alternativa "c"- Errada. Os fatos não mantêm
relação entre si.
Alternativa "e" - Errada. Os três elementos
fazem parte da cidade, mas não guardam entre si a
estreita relação sugerida pela questão.

Texto par.a as próximas questões:
A Amazônia, dona de uma bacia hidrográfica

com cerca de 60% do potencial hidrelétrico do pafs,
tem a chance de emergir como uma região próspera,
capaz de conciliar desenvolvimento, conservação e

Segundo o pesquisador Beta Verfssimo, fundador
do Instituto do Hómem e Meio Ambiente da Amazônia (lmazon), a floresta é fundamental para a redução
global das emissões de gases de efeito estufa. NO Brasil
depende da regi&o para produzir mais energia e não
sou contra a expansão da rede de usinas aqui, mas
é preciso cautela, para não repetir erros do passado,
quando as hidrelétricas catalisaram ocupação desordenada, conflitos sociais e desmatamentos. Enfrentar
o desmatamento da Amazónia é crucial para o Brasi/.
(Trecho de Diálogos capitaís. Carta(apital, 7 de setembro de 20II,p. 46)
0

70. (FCC- TRT -11" Região- Técnico JudiciárioArea Administrativa /2012) No último parágrafo, o
pesquisador
(A)

lamenta o fato de ser necessário desmatar a floresta para criar condições mais favoráveis para
a Amazônia, especialmente quanto ao forneci~
menta de energia elétrica.

(8)

aponta para as dificuldades que surgirão com os
novos projetos de construção de usinas hidrelé~
tricas na região amazônica.

(C) defende a construção de novas usinas, por trazerem benefícios para toda a região, ainda que seja
necessário desmatar grandes áreas deflore.sta.
(0)

alerta para a necessidade de um planejamento
de ações, para evitar, como já têm acontecido,
fatos comprometedores do desenvolvimento
sustentável da Amazônia.

(E) constata que, apesar da abundância de recursos
hídricos na região amazônica, é inaceitável seu
aproveitamento com a construção de novas usinas hidrelétricas.

Alternativa "d": correta- Síntese da ideia central do texto: produzir energia e desenvolvimento na
Amazônia, porém de forma cautelosa"e sustentável,
sem agredir o meio ambiente.

Eliminemos algumas alternativas pelos verbos
iniciais:
Alternativa "a"- Errada. lamenta.

Interpretação de texto
Alternativa "b"'- Errada. surgirão dificuldades:
o autor afirma que é preciso ter cautela para que não
se repitam os erros do passado.
Alternativa "c"- Errada. ainda que seja necessário desmatar grandes áreas de floresta.
Alternativa "e''- Errada. é inaceitável seu apr~vei
tamento com a construção de novas usinas hidrelét~cas.
71. {FCC- TRT - 1P Região - Técnico Judiciário - Área Administrativa /2012) "É marketing e é
conservacionismo tambémn (final do 1" parágrafo). O

exemplo referente à indústria de cosméticos retoma
em linhas gerais a ideia contida em:
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prioridade: enfrentar esse problema no mundo, para
que até 2015 o número de carentes de alimentos no planeta, hoje em torno de I bilhão, se reduza à metade. "É o
desafio do nosso tempo~ disse na ocasião o ex-secretário
da ONU, Kofi Anan, lembrando que um dos complicadores dessa questão, ' "o protecionismo dos ricosn à sua produção de alimentos, só tem aumentado. Eisso quando a
própria FAO alerta que os preços desses produtos continuarão a subir nos próximos dez anos. Eque a produção
precisará crescer 70% até 2050, para alimentar os 9,2
bilhões de pessoas que estarão no mundo nessa época.
Ele alertou também para os crescentes compra e arrendamento de terras em outros países, por especufadores
de fundos de alto risco de países industrializados.

(A) O progresso está diretamente ligado ao papel

Tudo acontece num cenário paradoxal. Um relató-

que a região exercerá em duas áreas estratégicas
para o planeta: clima e energia.

rio da própria FAO assegura que um terço dos alimentos

(B) ... mas de aproveitar o valor de seus ativos sem

qualquer agressão ao meio ambiente.
Brasil depende da região para produzir mais
energia ...

(C) O

(D) ... quando as

hidrelétricas catalisaram ocupação
desordenada, conflitos sociais e desmatamentos.

(E) Enfrentar o desmatamento da Amazônia é cruda! para o Brasil.

Alternativa "b": correta - Retoma a ideia dos
períodos antepostos: aproveitar o valor de seus
ativos. sem qualquer agressão ao meio ambiente.
Para isso, basta que o Brasil seja capaz de colocar em
prática u~a ampla e bem-sucedida política socioambiental, a exemplo do que faz a indústria cosmética
nacional, que seduziu o mundo com a biodiversidade brasileira.
Alternativa "a" -Errada. Não se refere a marketing e a conservacionismo.
Alternativa "c"- Errada. Esta informação está
no parágrafo posterior.
Alternativa "d"- Errada. Esta informação está
no parágrafo posterior.

produzidos no mundo, cerca de 1,3 bilhão de toneladas
anuais, se perde ou é desperdiçado. Os consumidores
ricos desperdiçam 222 milhões de toneladas de frutas e
hortaliças - tanto quanto o produção de alimentos no
África.
Eassim vamos no mundo dos paradoxos. A produção de alimentos cresce, sobem os preços, "commoditiesn
transformam-se em garantia para investimentos, juntamente com a compra de terras em países mais pobres.
Mos não se consegue sair de perto do número terrível
de 1 bilhão de famintos no planeta, 40% da h~mani
dade, vivendo abaixo do linha de pobreza. Trecho com
adaptações do artigo de Washington Novaes. O Estado
de S. Paulo,A2, Espaço Aberto, 1de julho de 2011)

72. (FCC- TRT- 11a Região- Técnico JudiciárioArea Administrativa /2012) A ideia central do texto

está explicitada em:
(A) O aumento do número de famintos nas regiões
pobres do planeta exige atitudes de autoridades
em relação ao comércio mundial de alimentos.
(B) A especulação econômica em torno de terras
nos países em desenvolvimento põe em risco a
produção de alimentos.
(C) A ação prioritária da FAO, órgão da ONU, estará
voltada para a redução do número de pessoas
que passam fome em todo o mundo.

Alterrlativa "e"- Errada. Esta informação está
no parágrafo posterior.

(0} O aumento dos preços de alimentos decorrente
da busca de lucros pelos países mais ricos agrava
a fome em todo o planeta.

Texto para as próximas questões:

(E} O desperdício de alimentos, principalmente nos
países ricos, é a razão primeira do aumento de
preços em países mais pobres.

Na reunião em que foi eleito diretor-geral da Organização para a Alimentação e a Agriculrura (FAO) da
ONU, o ex-ministro brasileiro José Graziano da Sifva
assegurou - com sua experiência de gestor do pro·
grama de combate à fome entre nós- que esta será sua

Alternativa "c": correta - A ideia central, nor*
malmente, está no primeiro parágrafo (introdução)
ou no último (conclusão) e, mais uma vez, foi o que
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a banca pediu: "será sua prioridade: enfrentar esse
problema no mundo, para que até 2015 o número
de carentes de alimentos no planeta, hoje em torno
de 1 bilhão, se reduza à metade."

Alternativa "a" - Errada. O texto não fala nada
sobre incremento do comércio mundial.

Nas outras alternativas, não há ide ia principal, ou
seja, para que o autor escreveu o texto? Qual a mensagem que pretendeu nos passar? Assim fica mais
fácil entender.

Alternativa "c"- Errada. Não faz a relação entre
o protecionismo e afta de preços.

Alternativa "b" - Errada. Há ideias que não
foram citadas no texto.

Alternativa "a"- Errada, exige atitudes de autoridades em relação ao comércio mundial de alimentos.

Alternativa "d''- Errada. O textt1, não fala sobre
a falta de tecnologia nos países pobrt!:s nem do crescimento de produção nos países ricos no tempo presente.

Alternativa "b" - Errada. A especulação econômica em tomo de terras nos países em desenvolvimento

Texto para as próximas questões:

Alternativa "d"- Errada. O aumento dos preços de alimentos decorrente da busca de lucros
Alternativa "e" - Errada. é a razão primeira do
aumento de preços em países mais pobres.
73. (FCC- TRT- na. Região -Técnico Judiciário
- Area Administrativa /2012) O cenário paradoxal
a que o autor alude no 2" parágrafo se estabelece
entre

(A) o desperdício de alimentos nos países mais ricos
e o incremento do comércio mundial, para atender a toda a população no planeta.
{B) a proteção dos países ricos aos seus estoques de
alimentos e o aumento da produção em todo o
mundo, alavancada por altos investimentos no
setor agrícola dos países mais pobres.
{C)

a especulação em tomo da posse de terras para a
agricultura nós países mais pobres e o protecionismo dos ricos à produção de alimentos, para con·
trolar a alta dos preços no mercado internacional.

(0) a produção de alimentos nos países mais ricos
que só cresce, em razão dos enormes investimentos no setor, e a luta dos pafses mais pobres
para superar a falta de tecnologia na agricultura.
(E} o crescimento econômico e até mesmo o da
produção de alimentos e os efeitos da fome que
atinge grande parte da população mundial, que
vive em extrema pobreza.

Alternativa "e": correta - Paradoxo é contradição. Embora essa questão tenha gerado polêmica, a
resposta é mesmo a alternativa e, pois "A produção
de alimentos cresce, sobem os preços, ~commodities"
transformam-se em garantia para investimentos, juntamente com a compra de terras em países mais pobres.
Mas não se consegue sair de perto do número terrível de 1 bilhão de famintos no planeta, 40% da
humanidade, vivendo abaixo da linha de pobreza."

Ainda que existam estudos modernos levantando
a hipótese de que a tragédia grega teria tido sua origem em rituais fúnebres, danças mímicas de atores
mascarados em homenagem a heróis mortos, a tese
geralmente aceita é a de que nasceu dos cultos aDionísios, deus do vinho e da fertilidade, das fontes da
vida e do sexo.
Duas figuras merecem atenção na fase primitiva
do teatro grego: um tirano, Pisístrato, e um ator, Téspis. O primeiro oficializou o culto a Dionísios, mandou
organizar as festas dionisíacas urbanas e chamou Téspis para promove-tas anualmente. De forma competitiva, passaram a ser realizadas durante seis dias na
primavera. Para muitos, Téspis foi o primeiro ator. E
também o responsável por transformações decisivas
na libertação da dramaturgia das amarras da poesia.
Aristóteles deixou·nos o primeiro docuffiento
básico de teoria teatral: Poética, dissecando a estrutura da tragédia e da comédia, caracterizando 'os
géneros e suas diferenças, explicando suas origens e
analisando seus elementos. Estudando a poesia dramótica em relação à lírica e à épica, acentua seu significado estético, cívico e moral. Para Aristóteles a arte é
imitação da natureza; o drama é a imitação de ações,
tendo por objetivo provocar compaixão e terror. A
identificação do público com os personagens coloca o
primeiro em estado de extase e assim poderá atingir
a purgação dessas emoções. (Fragmento adaptado de
Fernando Peixoto. O que é teatro, 4.ed., S.Paufo: Brasi/iense, 1981,p.67e68)

74. (FCC - TRT - na. Região -Técnico Judiciário
- Area Administrativa 12012) Segundo o autor, o
surgimento da tragédia grega,
(A) que se pensava estar ligado a Dionísios, passou a
ser creditado a Aristóteles, autor da Poética, em
que expõe a sua teoria teatral.
(B) não obstante a recuperação de nomes como os
de Pisístrato e Téspis, permanece ainda uma verdadeira incógnita.
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(C) em consenso finalmente obtido entre os estudiosos, relaciona-se aos cultos ao deus do vinho
e das fontes da vida, Dionísios.

heroico, o mítico e o religioso eram admitidos na grande
arte. A dignidade de um trabalho se media em parte
pela importância de seu tema.

(0} em que pese a importância de Dionísios, tem
sido com maior frequéncia vinculado aos rituais
e encenações fúnebres em honra dos heróis.

Com o tempo tornou-se claro que uma cena da vida
cotidiana, uma paisagem ou natureza morto poderiam
constitUir uma grande pintura tanto quanto uma imagem da história ou do mito. Descobriu-se também que
havia alguns valores profundos na representação de um
motivo que não enfocasse o ser humano. Não me refiro
apenas à beleza criada pelo domfnio de forma e cor de
que dispunha o pintor. A paisagem e o natureza morta
também incorporavam a percepção emotiva do artista
para com a natureza e as coisas, ou seja, a sua visão no
sentido mais amplo. A dimensão humana da arte não
está, portanto, confinada à imagem do ser humano. O
homem também se mostra na relação com aquilo que
o rodeia, nos seus artefatvs e no caráter expressivo de
todos os signos e marcas que produz. Esses podem ser
nobres ou ignóbeis, alegres ou trdgícos, passionais ou
serenos. Podem ainda suscitar estados de espfrito inomináveis, emesmo assim, portadores de uma enorme força.
(Fragmento de Meyer Schapiro, a dimensão humana da
pintura abstrata. Trad. Betina Bischot, S.Paulo: Cosac &
Naify,2001,p. leB)

(E} a despeito de divergência mais ou menos
recente, costuma ser associado aos cultos a Dionísios, o deus do vinho e das fontes da vida.

Alternativa "e": correta - "a tese geralmente
aceita é a de que nasceu dos cultos a Dionísios, deus
do vinho e da fertilidade, das fontes da vida e do sexo."
Como já foi citado o trecho que cita o surgimento, eliminam-se as alternativas a, b, c e d.

75. (FCC- TRT- 1P Região- Técnico JudiciárioArea Administrativa /2012) O segmento -cujo sentido está corretamente expresso em outras palavras

é:
(A) dissecando a estrutura"" aglutinando os elemen-

tos estruturais
(B) libertação da dramaturgia = extroversão dramática

(C) purgação dessas emoções= emancipação desses
sentimentos
(0) compaixão e terror=

pieda~e

e pavor

(E) levantando a hipótese= auferindo a convicção

Alternativa "d"- Correta.
O Nota da autora: Questão de Interpretação e
semântica (significado das palavras).
Alternativa d: compaixão = piedade; terror =
pavor.

Alternativa "a"- Errada. Dissecar""' cortar em
pedaços; aglutinar= reunir

Alternativa "b" - Errada. Libertação = liberdade; extroversão =qualidade de ser extrovertido
Alternativa "c" - Errada. Purgação = limpar,
purificar; emancipação= ato de se libertar
Alternativa "e"- Errada. Hipótese= suposição;
convicçãd == certeza

Texto para as próximas questões:
A ideia de uma dimensão humana da arte repousa
numa concepção de humanidade que sofreu mod;-·
ficações ao longo do tempo. Não hd muito, apenas o

76. (FCC- TRT -11aRegião:- Técnico Judiciário-Área

Administrativa /2012) Segundo o autor, ao longo do
tempo a pintura passou a incorporar temas que
(A) não se relacionam de modo algum com o
homem e com a figura humana, como se dá com
as naturezas mortas e as paisagens.
(8) envolvem a história, a religião e o mito, mesmo
que não estejam diretamente relacionados com
o homem e com a figura humana.
(C) não tratam diretamente do homem ou de suas
grandes questões, muito embora acabem sempre
por revelar algo do que é propriamente humano.
(D) trazem para o quadro cenas da vida cotidiana e
paisagens naturais, a despeito de não propiciarem a realização de grandes obras de arte.
(E) sugerem a presença da figura humana no quadro
tão somente pelo domínio que o pintor demonstra ao trabalhar com a forma e com a cor.

Alternativa "c": correta- "A dimensão humana
da arte não está, portanto, confinada à imagem do ser
humano. O homem também se mostra na relação com
aquilo que o rodeia, nos seus artefatos e no caráter
expressivo de todos os signos e marcas que produz."
Alternativa "au- Errada. A paisagem e a natufeza morta também incorporavam a percepção
emotiva do artista para com a natureza e as coisas.
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Alternativa "b"- Errada. "Peguinha": no enunciado, pede-se a incorporação de temas na pintura
ao longo do tempo e não nos primórdios: "não há
muito, apenas o mítico, o heroico e o religioso eram
admitidos".

•

...

;

denado à infelicidade, na medida em que não
tolera a alegria de outrem.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A) I.

Alternativa "d" - Errada. "uma paisagem ou
natureza morta poderiam constit!Jir uma grande
pintura, tanto quanto uma imagem da história ou do
mito."

(8} I e li.

Alternativa "e" - Errada. Falta acrescentar a
percepção.

(E) 111.

(C) I elll.
(D) llelll.

Alternativa "e"- Correta.
Texto para a próxima questão:
Um dos mitos narrados por Ovídio nas Metamor·
fases conta a história de Aglauros. A jovem é irmã de
Nersé, cuja beleza extraordinária desperta o desejo
do deus Hermes. Apaixonado, o deus pede a Aglauros
que interceda junto a Hersé e favoreça os seus amores por ela; Aglauros concorda, mos exige em troca um
punhado de moedas de ouro. Isso irritou Palas Atena,
que já detestava a jovem porque esta a espionara em
outra ocasião. Não admitia que o mortal fosse recompensada por outro deus; decide vingar-se, e a vingança
é terrível: Palas Atena vai à morada da Inveja e ordena-lhe que vá infectar a jovem Aglauros.
A descrição da Inveja feita por Ovídio merece ser
relembrada, pois serviu de modelo a todos os que falaram desse sentimento: "A Inveja habita o fundo de um
vale onde jamais se vê o sol. Nenhum vento o atravessa; ali reinam a tristeza e o frio, jamais se acende o
fogo, há sempre trevas espessas. A palidez cobre o seu
rosto e o olhar não se fixa em parte alguma. Ela ignora
o sorriso, salvo aquele que é excitado pela visão da dor
alheia. Assiste com despeito aos sucessos dos homens,
e este espetáculo a corrói; ao dilacerar os outros, ela se
dila&ro a si mesma, e este éseu suplício: (Adaptado de
Renato Mezan. "A inveja: Os sentidos da paixão. São
Paulo:FunarteeCia. das Letras, 1987.p.124-25)

77. (FCC- TRT 6- Técnico Judiciário- Area Admi~
nistrativa/2012) Atente para as afirmações abaixo.
I.

O autor sugere que se remem ore a descrição da
Inveja feita por Ovídio com base no fato de que
antes dele nenhum autor de tamanha magnitude havia descrito esse sentimento de maneira
inteligível.

11. A importância do mito de Aglauros deriva do
fato de que, a· partir dele, se explica de maneira
coerente e lógica a origem de um dos males da
personalidade humana.
lU. Ao personificar a Inveja, Ovídio a descreve como
alguém acometido por ressentimentos e con-

Item "I" - Errado: Autores já haviam falado
sobre o tema.
Item "11"- Errado: Não é explicada, no texto, a
origem da inveja.
Item "111"- Certo: ldeia citada no último parágrafo.

Atenção! A questão refere-se ao texto abaixo.
Em vida, GustavMahler(1860-1911}, tanto por sua
personalidade artística como por sua obra, foi alvo de
intensas po/emicas - e de desprezo por boa parte da
crítica. A incompreensão estética e o preconceito antissemita também o acompanhariam postumamente e
foram raros os maestros que, nas décadas que se seguiram à sua morte, se empenharam na apresentação de
suas obras. Durante os anos 60, porém, uma virada
totalmente inesperada levou a obra de Ma hler ao início
de uma era de sucessos sem precedentes, que perdura
até hoje. Intérpretes conhecidos e pesquisadores desco·
briram o compositor, enquanto gravações discográfi·
cas divulgavam uma obra até então desconhecida do
grande público.
Há uma série de fatores envolvidos na transformação de Ma hler em figura central da história da música
do século XX. A visão de mundo de uma geração mais
jovem certamente teve influência central aqui: o dilaceramento interior de Mahler, seu interesse pelos problemas fundamentais da existência humana, seu paci·
fismo, seu engajamento contra a opressão social e seu
posicionamento em favor do respeito à integridade
da natureza...: tudo isso se tornou, subitamente, muito
atual para a geração que nasceu no pós-guerra.
O amor incondicional de Mahler pela natureza
sempre esteve presente em sua obra. O compositor
dedicava inteiramente à criação musical os meses de
verão, recolhendo - se em pequenas cabanas na paz
dos Alpes austríacos. Em Steinbach, Mahler empreen·
dia longas caminhadas que lhe proporcionaram inspiração para sinfonias.
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Comparar a simplicidade espartana dessas cosi·
nhas com a enorme complexidade das obras ali criadas
diz muito sobre a genialidade do compositor -e, sobretudo, sobre a real origem de sua musicalidade. Totalmente abandonadas e esquecidas na Áustria no pós-guerra, essas casinhas de Mahler hoje se transformaram em memoriais, graças à ação da Sociedade Internacional Gustav Mahler. O mundo onírico dos Alpes
do início do século XX certamente voltará à memória
de quem, tendo uma imagem desses despojados retiros musicais de Mahler, voltara ouvir sua música grandiosa. (Adaptado: Klaus Bilfand. Gustav Mahler: a criação de um {cone. Revista 18.Anol\l, n. 15, março/abril!
maio de 2006, p. 52-53. <httpJ/www.cebrap.org.br/v1/
upload!bib/iotecavirtuai/GIANNOTT/_Tolerancia%20
maxima.pdf> Acesso em: 22 dez. 2011)

____ _

"------""
78. (FCC- Técnico do Seguro Social -INSS/2012)

Segundo o autor, o reconhecimento da grandeza
artística de Ma h ler ao longo dos anos 60 deve-se, em
larga medida,
(A}

à beleza única de suas obras, para a qual contribufram largamente o amor incondicional do
compositor pelos sons e pela musicalidade da
natureza.

(B) à harmonia do conjunto de sua obra, que, por

sua simplicidade intrínseca, pôde ser amplamente compreendida pelas gerações seguintes.
(C) ao advento de uma geração cujos valores, apesar da distância temporal, correspondiam aos
defendidos pelo compositor.
(D) ao reconhecimento, ainda que tardio, de sua ori~
ginalidade por maestros e grandes intérpretes
da música clássica com quem o c_ompositor convivera.

(E) à ação de organizações culturais que se dispuseram a divulgar a obra do compositor, mesmo
correndo o risco de sofrer represálias por parte
do pública.· ·

Alternativa "c": correta -Informação citada no
segundo parágrafo e resumida na frase: tudo isso se
tornou, subitamente, muito atual para a geração que
nasceu no pós-guerra.

Alternativa "a" -Não cita sons e musicalidade
da natureza.

Alternativa "b" -Não cita simplicidade, ao contrário: incompreensão estética.
Alternativa "d" -Nada garante que o compositor tenha convivido com grandes intérpretes.
Alternativa "e" -Não há menção alguma no
texto sobre tais informações.

Texto para a próxima questão:
Isolados por opção
Imagens inéditas de índios supostamente isolados em meio à floresta amazônica recentemente
chamaram a atenção de todo o mundo. O flagrante dos indfgenas vivendo de forma primitiva
na região fronteiriço entre o Brasil e o Peru foi divulgado como o novo registro visual de uma população que estaria até hoje sem contato direto com
o homem bronco. Porém, uma observação mais
atenta das fotos deixou evidente a presença de
utensílios modernos, como facões e panelas, entre
as ferramentas usadas pelos índios. Logo, o polêmica estava criada.
Segundo Elias Bigio, responsável pela coordenação de fndios isolados da Fundação Nacional do fndio (FUNAI), a tribo em questão não pode
ser descrita como intocada. nNão sabemos exatamente se eles adquiriram aqueles objetos por meio
de coleta ou escambo com outros indígenas, mas
certamente são índios com um passado traumático
de confrontos com o homem branco: diz Bigio.
que nós podemos afirmar é que eles estão isolados
por opção e provavelmente fugiram do território
peruano para se proteger do crescente avanço dos
madeireiros~ A exploração da madeira no país vizinho carece de fiscalização e é apontada por organizações não governamentais internacionais como
uma das maiores ameaças ao bem-estar dos povos
indígenas da região. (Adaptado de artigo de Paula
Rocha. /STOÉ, 9 de fevereiro de 2011, p. 67)

oo

79. {FCC -Técnico Judiciário - TRT 14/ 2011} De
acordo com o texto,
(A) a tribo indígena recentemente encontrada está
correndo grande risco ao ter os seus hábitos
expostos e divulgados pelos meios de comunicação.

(8) o conflito com madeireiros peruanos é a provável causa de uma tribo indígena, flagrada em
posse de utensílios modernos, estar isolada na
floresta amazônica.
(C) o desmatamento excessivo da floresta amazônica fez com que certas tribos migrassem para
regiões com mais disponibilidade de alimentos.
(D) a preocupação constante de organizações
não governamentais tem evitado a extinção
de algumas culturas indígenas que habitam a
Amazônia.
(E) a:floresta cerrada que separa os territórios brasileiro e peruano dificulta o acesso de algumas
tribos à ajuda humanitária oferecida por organizações não governamentais.

tnoo 1
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Alternativa "b": correta - Informações cifadas
nos trechos: uma observação mais atentá das fotos
deixou evidente a presença de utensílios modernos,
como facões e panelas, entre as ferramentas usadas
pelos índios. "O que nós podemos afirmar é que eles
estão isolados por opção e provavelmente fugiram
do território peruano para se proteger do crescente
avanço dos madeireiros".
Alternativa "a"- Errada. está correndo grande
risco.

Alternativa "c"- Errada. tribos migrassem para
regiões com mais disponibilidade de alimentos.
Alternativa "d" - Errada. tem evitado a extinção de algumas culturas indígenas que habitam a
Amazônia.
Alternativa "e"- Errada. dificulta o acesso de
algumas tribos à ajuda humanitária oferecida por
organizações não governamentais.

Texto para as próximas questões:

O cenário é o luxuoso resort Four Seasons. Sua
decoração sofisticada, com colunas de mármore, lustres monumentais de cristal e detalhes das escadarias
em ouro, atiça os olhos do turista. Cdmera em punho,
o ímpeto de registrar o ambiente logo é interrompido por um dos funcionários. nÉ proibido fotografar
os homens vestindo roupas brancas e as mulheres em
trajes pretos~ exclamou. Restrições desse tipo dentro
de um hotel iptemacional são, no mínimo, estranhas
aos olhos ocidentais. No entanto, quando o resort em
questão está focalizado em Doha, capital do Catar, ter
cuidado com as fotos é apenas uma das milhares de
regras e imposições aserem respeitadas na cidade.
Nas ruas, nos museus ou nos shoppings de Doha,
sempre existe alguém para impedir os retratos. E se
você conseguir tirar uma foto escondido vai perceber
as pessoas cuidadosamente tampando o rosto. Isso
porque o Catar, país que acaba de ser eleito sede da
Copa do Mundo de 2022, vive sob os preceitos da religiéio muçulmana. Lá, as mulheres não podem exibir
seus rostos fora de suas residências e adotam as burcas como traje. As menos tradicionais se escondem
apenas com lenços e véus. (Natália Mestre, NA cidade
dos contrastes: /STOt PLATINUM, n. 22, Dezembro/
Janeiro2011, p. 72)

80. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 4/2011} Compreende-se corretamente do texto:
(A) turistas do mundo ocidental estranham, mas os
limites à atuação dos turistas nos hotéis inter-

nacionais de Doha são ínfimos, considerados os
padrões dos pafses orientais.
(B) Doha é a única cidade do Catar onde há milhares de regras e imposições a serem respeitadas,
entre elas as que definem o ato de fotografar.
(C) à exceção do que ocorre no interior de luxuosos
hotéis, em Doha o turista pode tirar fotos 1 desde
que furtivamente e dando aos fotog1iafados
tempo de tamparem o rosto.
(O)

a exposição que o Catar recebeu na mfdia depois
de ter sido eleito sede da Copa do Mundo
de 2022 fez que as normas da religião muçulmana se tornassem mais rigorosas.

(E) tanto as mulheres catarianas mais aferradas à

herança cultural, quanto as menos, costumam
observar o decoro preconizado pela religião que
impera em seu estado.

Alternativa "e": correta - Isso porque o Catar
vive sob os preceitos da religião muçulmana'. Lá, as
mulheres não podem exibir seus rostos fora de suas
residências e adotam as burcas como traje. As menos
tradicionais se escondem apenas com lenços e véus.
Alternativa "a" - Errada. turistas do mundo
ocidental estranham.

Alternativa "b"- Errada. Doha é a única cidade
do Catar onde há milhares de regras e imposições a
serem respeitadas.
Alternativa "c" - Errada. em Doha o turista
pode tirar fotos.

Alternativa "d"- Errada. fez que as normas da
religião muçulmana se tornassem mais rigorosas.
81. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 4/2011) No primeiro parágrafo,
(A) a particularização das colunas, dos lustres e das
escadarias retifica a caracterização do resort
feita anteriormente.
(8) emprega-se a expressão os olhos do turista tanto

pelo estímulo provocado pela decoração, como
pelo vínculo desta expressão com o tipo de
registro mencionado.
(C} transpondo a frase o ímpeto .de registrar o
ambiente logo é interrompido por um dos funcionários para a voz ativa, obtém-se a forma verbal "interrompeu".
(D) o termo destacado em o ímpeto de registrar o
ambiente logo é interrompido por um dos funcionários tem o mesmo sentido do sublinhado
em "Logo em quem ele confiou!".

l_n_te_r_p_r~açã_o_d_e ~xt~---~----- -~--------- _
(E)

a substituição da forma destacada em É proibido
fotografar os homens vestindo roupas brancas
por "que estão vestindo" não tornaria a frase
maisdara.

Alternativa "b" -Correta.
O Nota da autora: Questão de interpretação de

texto, vozes verbais, período composto e semântica.
Alternativa "b"- correta: O cenário é luxuoso.
O registro equivale à foto, por isso a comparação.

foram sempre desconsiderados na cultura americana.
{C) manifesta que, embora com poucos recursos, os
desenhistas de quadrinhos de sua infância fascinavam o público.
(0} vale-se de uma pergunta retórica para expressar

sua crença: atualmente, quem não domina a alta
tecnologia não consegue distrair a plateia.
(E) critica o lugar de destaque que, no século pas-

sado, era concedido aleatoriamente a atores de
cinema e inventores.

Alternativa "a"- Errada. Ratifica e não retifica.
Alternativa "c"- Errada. Um dos funcionários
logo interrompe o ímpeto de registrar o ambiente.
Alternativa "'d" -- Errada. No primeiro caso,
indica tempo; no segurido, é o sentido de ainda mais

quem.
Sinônimos de logo:adv (lat loco) 1 Imediatamente,
sem demora. 2 Após, depois, em seguida, no lugar imediato a outro na série. 3 Daqui a pouco, dentro em
pouco, em breve. conj Por conseguinte, por consequência, por isso, portanto: Penso, logo existo. Logo cedo,
pop: imediatamente. Logo, logo: a toda a pressa; com
grande urgência. Logo mais: daqui a pouco, em breve.
Logo que: assim que, quando. (Fonte: http://michaelis.
uol.com.br).

Alternativa "e" - Errada. A substituição é da
oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de
gerúndio por uma oração desenVolvida, pois explicita o pronome relativo.

Alternativa "c": correta -quem, acjora, poderia
conquistar tanta fama apenas com uma caneta de
pena e um tinteiro?

Há a ideia de que, mesmo com poucos recursos, os
desenhistas conquistavam respeito, chegando serem
comparados com os astros de cinema daquela época.
Alternativa "a"- Errada. Não há prejuízo.
Alternativa ub"- Errada. desenhistas de quadrinhos foram sempre desconsiderados na cultura
americana.
Alternativa "d"- Err~da. quem não domina a
alta tecnologia não consegue distrair a plateia.
Alternativa "e"- Errada. Não há crítica.
83. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 4/2011) Sobre

o que se tem no excerto, é correto afirmar:
{A) Nas décadas de 1930 e 40 equivale a "Nas décadas precedentes".

Texto para as próximas questões:
Nas décadas de 1930 e 40, enquanto eu crescia, o
desenhista de quadrinhos ocupava um lugar na hierarquia cultural não muito inferior àque-le ocupado
pelo ator de cinema e pelo inventor. Wa!t .Disney, AI
Capp, Peter Amo - quem, agora, poderia conquistar
tanta fama apenas com uma caneta de pena e um tinteiro? (John Updike. "A mágica dos quadrinhos~ serrote: uma revista de ensaios, ideias e literatura. h. 2,
jul J009. São Paulo: Instituto Moreira Sal/es, p. 17)
(Obs.: AI Capp e Peter Amo - cartunistas americanos
conté'!'poróneos de Wa/t Oisney.

82. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 4/ 2011} No

excerto acima, o autor
(A) favorece as lembranças de sua infância em prejufzo de considerações sobre os quadrinhos.
(B) recorre ao ator de cinema e ao inventor patâ.
demonstrar como desenhistas de quadrinhos

(B) enquanto eu crescia marca o inicio da ação de
uocupar".
{C) Walt Disney, AI Capp, Peter Arno é sequência que

descreve a hierarquia cultural citada, do posto
mais elevado para à menos elevado.
(0) tanta caracteriza a reputação dos desenhistas
citados, tal como percebida pelo autor.
(E) apenas denota que o autor deprecia a produção

de muitos desenhistas de quadrinhos.

Alternativa "d":correta- Tamanha fama ou tão
grande fama equivalem à boa reputação.
Alternativa "a"- Errada. Não antecede, apenas
indica o tempo em que o autor crescia.
Alternativa "b"- Errada. Os dois verbos encontram-se ho pretérito imperfeito do indicativo, logo
são ações simultâneas.

'•
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Alternativa "c"- Errada. Não indica a sequên~
cia do posto mais elevado para o menos elevado.
Alternativa "e"- Errada. Não ocorre depreciação.

Texto para a próxima questão:

•

...

;

• (ed, de) 1. Lista de retificação de erros que saíram impressos em uma publicação. A errata é geral·
mente impressa em página separada (colada no início ou no fim do exemplar, ou simplesmente encartada solta) e em papel diferente do que foi usado
na publicação. Traz a indicação de erros, o número
das páginas onde se encontram e as formas corrigi·
das. Alguns profissionais distinguem errata de corrigenda: este último termo, no caso, é aplicado para
erros redacionais ou de conteúdo, ao passo que
errata diz respeito principalmente a erros de composição ou de montagem, que escaparam aos revisores e saíram impressos na publicação. 2. Cada um
dos erros relacionados nessa lista. (Carlos Alberto
Rabaça e Gustavo Guimarães Barbosa. Dicionário de
comunicação. 2. ed. rev. e atualizada. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2001, p. 276)
11. O dicionário de onde foi extraído o verbete
acima contém uma página com o título CONVENÇÕES UTILIZADAS NESTA OBRA, e nela se lê:
1) Areas e acepções. Este dicionário inclui definições em 23 áreas, indicadas da seguinte forma:
(av) recursos audiovisuais

{D) Embora se admitam variações na composição da
errata, é obrigatório que seja impressa em papel
diferente do usado na obra a que se refere e circule separado dela.
(E) É legítima a inferência de que consulta a dicionário com vistas ao adequado entendimento de uma
palavra num texto envolve a consulta, inclUsive, ao
modo como esse dicionário foi organizado.

Alternativa "d": correta -O erro está no adjetivo obrigatório, já que no texto se afirma que
geralmente a errata é impressa em página separada.
Alternativa "a" - Errada. Traz a indicação de
erros, o número das páginas onde SE:- encontram e as
formas corrigidas; erros de composição uu de montagem, que escaparam aos revisores e saíram impressos
na publicação.
Alternativa "b" - Errada. Através da seguinte
informação, chega-se à conclusão de que a informação está corfeta: Alguns profissionais distinguem
errata de corrigend.a: este úftimo termo, no caso, é
aplicado para erros redacionais ou de conteúdo, ao
passo que errata diz respeito ptincipalmente a erros de
composição ou de montagem, que escaparam aos revisores e saíram impressos na pubficação.
Alternativa "c"- Errada. corrigenda: é aplicado
para erros redacionais ou de conteúdo.
Alternativa "e" - Errada. Sim, por isso o exem~
pio de 1.Áreas e acepções.

(cn) cinema
(co) teoria da comunicação
(de) documentação
(ed) editoração, artes gráficas etc.

84. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 4/ 2011) Considerado o que se tem em I e IL a ÚNICA afirmação
INCORRETA é:
(A) Retificações de textos publicados podem estar
relacionadas tanto a questões de redação e de
conteúdo, quanto a erros tipográficos que passam despercebidos aos revisores do material a
ser impresso.
(B) Há como entender a palavra "errata" em sentido mais amplo, e em sentido mais reStrito; no
primeiro caso, refere-se a qualquer tipo de erro
numa publicação, e no segundo, somente aos
erros de composição ou de montagem.
(C) É legítima a iilferênda de que a palavra corrigenda pode ser usada fora do específico campo
da editõração.

Texto para as próximas questões:
Após a década de 1950, Ç]S palavras que domina·
vam as sociedades de consumo ocidentais nãq eram
mais as de escritores seculares, mas as marcas comerciais de produtos ou do que se podia comprar. As imagens que se tornaram ícones de tais sociedades eram
as das diversões e consumo de massa: astros e latas.
Não surpreende que no década de 1950, no coração da
democracia de consumo, a principal escola de pintores
abdicasse diante de fabricantes de imagens tão mais
poderosas que a arte anacrônica. A arte pop passava
o tempo reproduzindo, com tanta exatidão e insensibilidade quanto possfvel, os badulaques do comercia/ismo americano: latas de sopa, bandeiras, Marifyn
Monroe.
Insignificante como arte (no sentido que o século
XIX deu à palavra), essa corrente, apesar disso, reconhecia que o triunfo do mercado de massa se baseava, de
modo bastante profundo, na satisfação das 'necessidades tanto espirituais quanto materiais dos consumidores,
foto do qual as agências de publicidade há muito tinham

Interpretação de texto

consciência quando destinavam suas campanhas a vender não o sabonete, mas o sonho de beleza, não as/aras
de sopa, mas a felicidade familiar. O que se tornou cada
vez mais claro foi que isso tinha o que se podia chamar de
uma dimensão estética, uma criatividade de base, ocasionalmente ativa mas sobretudo passiva, que os produtores tinham de competir para oferecer. Como dizia o
popu/ismo partilhado pelo mercado, o importante não
era distinguir entre bom e ruim, elaborado e simples,
mas no máximo entre o que atraía mais ou menos pessoas. Isso não deixava muito espaço para o clássico conceito das artes. (Adaptado de Eric Hobsbawm. Era dos
Extremos. Trad. Marcos Santarrita. São Paulo, Cia. das
Letras, 2006, p.496)
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des espirituais dos consumidores (2<> parágrafo)
apontadas pelo autor.
11. Segundo o autor, as imagens de astros, como

Marilyn Monroe, e as de latas de sopa se transformaram em símbolos das sociedades ocidentais voltadas para o entretenimento e o consumo
de m\1ssa.
111. No segmento colocado entre parênteses no inicio do segundo parágrafo, o autor omite a palavra arte, que no entanto está subentendida.
Está correto o que se afirma em
(A) I, 11 e li L
(8) 11, apenas.

85. (FCC -Técnico Judiciário- TRT 23/ 2011) No
texto, o autor
(A)

opõe técnicas de convencimento especializadas
do meio publicitário à falta de respostas adequadas por parte dos consumidores.

(8)

enaltece a criatividade que surge com o desenv.olvimento da sociedade de consumo, criticando a sociedade estagnada do século XIX.

(C} elogia a nova força de comunicação das imagens
produzidas pela arte pop, capazes de vender
sonhos e produtos a um só tempo.
(O) analisa a produção de campanhas políticas na

sociedade capitalista da segunda metade do
século XX.
(E)

demonstra que a consolidação da sociedade
de 'consumo no século XX foi acompanhada de
muda[lças significativas no campo da arte.

Alternativa "e": correta- Não surpreende que
na década de 1950, no coração da democracia de
consumo, a principal escola de pintores abdicasse
diante de fabricantes de imagens tão mais poderosas que a arte anacrônica.
Alternativa "a"- Errada. opõe técnicas de convencimento especializadas do meio publicitário.
Alternativa "b" - Errada. criticando a sociedade estagnada do século XIX.
Alternativa "c"- Errada. elogia a nova força de
comunicação das imagens produzidas pela arte pop
Alternativa "d"- Errada. analisa a produção de
campanhas políticas na sociedade capitalista.
86. (FCC -.Técnico Judiciário- TRT 23/2011) Leia
atentamente as afirmações abaixo.

L

Os segmentos sonho de beleza e felkidade
familiar ilustram e exemplificam as necessida-

(C) ! e 111, apenas.

(D) I, apenas.
(E) 11

e 111, apenas.

Alternativa "a"- Correta.
Item "I" - Certo: o mercado de massa se baseava na satisfação das necessidades tanto espirituais,
quanto materiais dos consumidores (a compra do
sabonete e das latas de sopa, já as de ordem espiritual, seriam o sonho de beleza e a felicidade familiar).
Item "li"- Certo: O que dominavam as sociedades de consumo ocidentais após a década de 50
eram as marcas comerciais de produtos ou o que se
podia comprar. As imagens que se tornaram ícones
eram a das diversões e o consumo de massa, no caso,
Marilyn Monroe era um símbolo ligado ao entretenimento e as latas de sopa, ao consumo de massa.
Item "111" - Certo: Consideravam a arte pop
insignificante, mas reconheceram o seu triunfo.

Texto para as próximas questões:
Pergunta: Porque o senhor acha que Cem anos de
solidão fez tanto sucesso?
Garcia Marquez: Não tenho a menor ideia, sou um
péssimo crftico de meus próprios trabafhos.
Pergunta: Por que acha que a fama é destrutiva
para um escritor?
Gorda Marquez: Primeiro, porque ela invade sua
vida particular. Acaba com o tempo que você passa
com amigos e com o tempo em que você pode trabalhar. Tende a isolar você do mundo real.
/ Pergunta: Osenhor já pensou em fazer filme? Garcfa Marquez: Houve uma ocasião em que desejava ser
diretor de cinema. Sentia que o cinema era um meio
de comunicação que não tinha limites, no qual tudo
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era possível. Mas há uma grande limitação no cinema
pelo fato de que ele é uma arte industrial. t muito difícil expressar no cinema o que você rea{mente quer
dizer. Entre ter uma companhia ci!lematográfica e um
jornal, eu escolheria um jornal.
[ ... ]

Pergunta: Ouvi falar de uma famosa entrevista
com um marinheiro que havia sofrido um naufrágio.
Garcia Marquez: Não foi com perguntas e respostas. O marinheiro apenas contou suas aventuras e eu
as reescrevi, tentando usar as palavras dele, na primeira pessoa, como se fosse ele quem estivesse escrevendo. Quando o trabalho foi publicado; na forma de
uma série de reportagens em um jornal, uma parte por
dia, durante duas semanas, foi assinado pelo marinheiro e não por mim. Só vinte anos depoiS a reportagem foi publicada em livro e as pessoas descobriram que havia sido escrita por mim. Nenhum editor
de texto percebeu que ela era boa, até eu escrever Cem
anos de solidão. (Adaptado de Peter M. Stone. Os escritores, 2: as históricas entrevistas da Paris Review. Trad.
Cecília C Bartalotti. São Paulo: Cio. das Letras, 1989,
p. 326 epp.340-341)

87. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 23/ 2011)
Nenhum editor de texto percebeu que ela era boa,
até eu escrever Cem anos de solidão.
Com a afirmação acima, García Marquez
(A) lamenta o fato de que as editoras em geral não
tenham interesse em publicar as obras da juventude de um autor.
{B) critica, de maneira geral, a tendência de editores
de valorizar uma obra de acordo com a notoriedade do autor.
(C) deixa claro o desconforto com as opiniões da crí-

tica a respeito de suas obras, ainda que por vezes
sejam favoráveis.

livro e as pessoas descobriram que havia sido escrita
por mim. Nenhum editor de texto percebeu que ela
era boa, até eu escrever Cem anos de solidão.

Alternativa "an- Errada. Não há lamentação.
Alternativa "c"- Errada. O autor apenas afirma
que é péssimo para criticar seus próprios trabalhos.
Alternativa "d"- Errada. No texto não é citada

a juventude.
Alternativa "e"- Errada. Não há comparação
entre romances e textos jornalísticos.
88. (FCC -Técnico Judiciário- TRT 23/ 2011) "Só
vinte anos depois a reportagem foi publicada em livro
e as pessoas descobriram qi.Je havia· sido escrita por
mim". Considerando-se o contexto, a frase acima
está corretamente reescrita, preservando-se em
linhas gerais o sentido original, em:
(A) Foi vinte anos após a reportagem ser publicada
em livro, quando se descobriu que e~ lhe havia
escrito.
(B) Passados vinte anos de quando publicàram a
reportagem em livro é que descobriram que eu a
escrevi.
{C) Há vinte anos, depois de se publlcarem a repor~
tagem em livro, foi descoberto pelas pessoas
que eu é que escrevera.
{0) Vinte anos mais tarde, publicaram a reportagem
em livro e descobriu-se que eu é que a escrevera.
(E) Apenas vinte anos depois publicaram-se a reportagem em livro, descobrindo que eu é que a escrevi.

Alternativa "d": correta - Dividindo as informações: Só vinte anos depois = Apenas vinte anos
depois; a reportagem foi publicada em livro= publi~
caram a reportagem em livro; as pessoas descobriram
que havia sido escrita por mim = descobriu-se que eu
é que a escrevera.

(D) demonstra constrangimento em relação à
publicação de uma entrevista escrita em sua
juventude.

Alternativa "a" - Errada. Além de não haver
clareza, há erro: eu o havia escrito.

(E) ironizao fato de que romances sejam tidos pelo
mercado editorial como superiores a bons textos
jornalísticos.

Alternativa "c"- Errada. Mudou a informação

Alternativa "b"- Errada. Sem clareza.
temporal.

Alternativa "b": correta- O marinheiro apenas
contou suas aventuras e eu as reescrevi, tentando
usar as palavras dele, na primeira pessoa, como se
fosse ele quem estivesse escrevendo. Quando o trabalho foi publicado, na forma de uma série de reportagens em um jornal, uma parte por dia, durante duas
semanas, foi assinado pelo marinheiro e não por mim.
Só vinte anos depois a reportagem foi publicada em

Alternativa "e"- Errada. Sem clareza e faltou
virgula após a locução adverbial de tempo apenas
vinte anos depois,

Texto para as próximas questões:
O cangaço está nas telas de nossos maiores
artistas, rendeu filmes premiados, personagens de

Interpretação de texto

livros clássicos, e se mantém como fonte de estudo
e paixão. A riqueza do fenômeno parece sem fim. O
historiador Frederico Pernambucano de Me/lo prova
isso ao esquadrinhar um aspecto original do fenômeno. Em seu livro Estrelas de Couro -A estética do
cangaço, apresenta uma abordagem do visual do
cangaceiro, adornado e caracterizado com detalhes
capazes de ombreá-lo a um cavaleiro medieval europeu ou a um guerreiro samurai. Oferece ideias bem
estruturadas sobre a razão das moedas de prata e
ouro pregadas no chapéu, do desenho costurado na
roupa e de outras minúcias.
As roupas, acessórios, calçados e armas dos cangaceiros não tinham função única. Sob a análise do·
historiador, esse personagem surge supersticioso.
Presas a seu corpo, ele levava diferentes orações com
a função de prqt.egê-/o. Objetivo semelhante tinham
os sfmbolos com os quais enfeitava o chapéu, como
o signo de Salomão, que reunia a ideia de poder, de
proteção, de devolver as ofensas.
A roupa cheia de metais, espelhos e multicores não era um traje de camuflagem, muito ao contrário. Essa característica do cangaceiro. analisa o
autor, mostra o caráter arcaico do homem ligado
ao sobrenatural, às coisas da vida e da morte. t
um traço presente em outras manifestações de arte
popular ligadas à divindade. uos ex-votos, por exemplo, são peças que servem de pagamento à graça
alcançada. A carranca do rio São Francisco, vendida
em sacos de estopa para que o dono da embarcação
não a visse, serve como um abre-caminhos, um protetor contra os malef(cios que Poderiam estar a cada
dobra do rio: explica o historiador. (Celso Calheiros,
CartaCapital, 29 de outubro de 20'10, p. 7071, com
adaptações).

89. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 23/ 2011) A
ideia principal do texto é:

(A) A arte popular assim como os movimentos de
bandos armados têm suas origens atreladas a
um poder divino e miraculoso, sob a forma de
ex-votos.
(B) Para o estudioso do cangaço, a ingenuidade
que marca as atitudes religiosas dos cangaceiros
levava-os a imaginar perigos em toda parte.
(C) Historiador atribui, entre outros, papel de proteção,aos adereços utilizados pelos cangaceiros,
em razão de um misticismo primitivo ligado às
forças mágicas do sobrenatural.
(D) Os cangaceiros se valiam rotineiramente do costume popular de oferecer ex-votos à divindade,
como pagamento pela proteção recebida.
(E) Bem-sucedido movimento de luta dos marginalizados pela igualdade social, o cangaço perma~
nece vivo no imaginário popular brasileiro.

Alternativa "c": correta- Essa característica do
cangaceiro, analisa o autor, mostra o caráter arcaico
do homem ligado ao sobrenatural, às coisas da vida
traço presente em outras manifese da morte. É
tações de arte popular ligadas à divindade.

um

Alternativa "a"- Errada. têm suas origens atreladas a um poder divino e miraculoso, sob a forma
de ex-votos.
Alternativa "b"- Errada. levava-os a imaginar
perigos em tcida parte.
Alternativa "d" - Errada. Os cangaceiros se
valiam rotineiramente do costume popular de oferecer ex-votos à divindade.
Alternativa "e" - Errada. Bem-sucedido movimento de luta dos marginalizados pela igualdade
social.
90. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 23/ 2011) O

historiador Frederico Pernambucano de Mello prova
.isso ao esquadrinhar um aspecto original do fenômeno. (1° parágrafo)
Com o emprego do pronome grifado acima faz-se referência ao fato deq~e é possível
{A)

mostrar, a partir da análise de adereços usados
pelos cangaceiros, tais como as moedas de ouro
e prata que enfeitavam sua vestimenta, a riqueza
de que desfrutavam.

{8)

considerar que, apesar dos reais perigos enfrentados pelos cangaceiros, eles se consideravam protegidos com o uso de símbolos místico-religiosos.

(C) utilizar aspectos que motivaram o surgimento

do cangaço como criação artística bastante
diversificada, porém devidamente reconhecida
e premiada.
(D) comprovar que os cangaceiros, apesar de sua
rudeza, se comportavam como cavaleiros extremamente educados e de ética irrepreensive\.
{E) descobrir novas formas de analisar o cangaço e
os cangaceiros, por tratar-se de um assunto que
fornece dados sempre capazes de surpreender.

Alternativa "e ...: correta - A dica está no pronome demonstrativo anafórico isso (retoma ideia
do período ant"erior): A riqueza do fenômeno parece
sem fim.
Alternativa "a"- Errada. mostrar a riqueza de
que desfrutavam.
Alternativa "b"- Errada. apesar dos reais perigos enfrentados pelos cangaceiros.

l··.
~~

'

1306

Alternativa "c"- Errada. utilizar aspectos "que
motivaram o surgimento do cangaço.
Alternativa "d" - Errada. os cangaceiros se
comportavam como cavaleiros extremamente edu·
cados e de ética irrepreensível.

•

91. (FCC- Técnico Judiciário - TRT 23/ 2011) Os
ex-votos e a carranca do rio São Francisco, no último
parágrafo, apontam para
(A) a prática de pessoas que, em sua simplicidade,

tentam obter favores de forças divinas para se
tornarem poderosas.
(B) o comportamento supersticioso daqueles que

veem o poder divino como fonte de proteção em
todos os momentos de sua vida.
(C) as péssimas condições de vida de uma região
brasileira, em determinada época, que levavam
as pessoas a se valerem de dons sobrenaturais
para sobreviver.

Revisaço"'- Língua Portuguesa • Duda Nogueira
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mostrar elementos semelhantes em.

(C) fazer sombra à aparência de.
{0) equiparar o visual do cangaceiro ao de.

{E) preparara cangaceiro nas mesmas condições de.

Alternativa "d": correta- Ombrear é equiparar,
igualar. Equiparar algo ao de algo.
Os vocábulos mencionados nas alternativas a, b,
c e e não possuem relação ao campo semântico de
ombrear.

Segundo o dicionário Michaelis:
1. Póraoombro:Ombrearo fuzil. vtie vpr 2. Pôr-se
ombro a ombro com: Somente em vésperas de eleição
ombreiam (ou: ombreiam-se) os políticos com o povo.
vti e vpr. 3. Equiparar-se, igualar-se; pór-se em paralelo
com: Já ombreava (ou: se ombreava) o discfpulo com o
mestre.

(0) o fato de que a arte popular brasileira pode

manifestar-se sob aspectos múltiplos e variados,
independentes de crenças religiosas.

à moral, associada
popularmente aos bandos de cangaceiros por
todos aqueles que estavam expostos a seus ataques.

(E} uma atitude contrária à lei e

Alternativa "b": correta- Trecho do texto que
se confirma a afirmação: mostra o caráter arcaico do
homem ligado ao sobrenatural, às coisas da vida e da
morte. É um traço presente em outras manifestações de
orte popular ligadas à divindade.
Alternativa "a" - Errada. a prática de pessoas
(fala-se do cangaceiro).
Alternativa "c" - Errada. que levavam as pessoas a se valerem de dons sobrenaturais para sobreviver.
Alternativa "d" - Errada. independentes de
crenças religiosas.
Alternativa "e"- Errada. uma atitude contrária
à lei e à moral.
92. {FCC - Técnico Judiciário - TRT 23/2011)
apresenta uma abord<!gem do visual do cangaceiro,
adornado e caractérizado com detalhes capazes de
ombreá-lo a um cavaleiro medieval europeu ou a
um guerreiro samurpi. (1° parágrafo)
O segmento grifado na frase acima pode ser
substituído, mantendo~se o sentido e a correção,
por:
(A) visualizar o cangaceiro como.

93. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 23/2011) O
compositor Paulo César Pinheiro não consegue nem
faz questão de explic'ar direito, em prosa, de onde
vem sua capacidade de criação, e diz:
A música me ama, ela me deixa fazê-/a. A música é
uma estrela, deitada na minha cama. Ela me chega sem
jeito, quase sem eu perceber. Quando me dou conta e vou
ver, ela já entrou no meu peito. No que ela entra, a alma
sai, fica meu corpo sem vida. Volta depois comovida, e eu
nunca soube onde vai. Meu olho dana a brilhar. Meu dedo
corre o papel, e a voz repete o cordel que se derrama do
olhar. Fico algum tempo perdido até me recuperar, quase
sem acreditar se tudo teve sentido. A música parte e eu
desperto pro mundo cruel que aí está. Com medo de ela
não mais voltar. Mas ela está sempre por perto. Nada que
existe é mais forte, e eu quero ap.render-/he a medida. de
como compõe minha vida, que é para eu compor minha
morte. (Do disco Parceria, gravado em 1994, com João
Nogueira. Paulo Oonizetti de Souza. Entrevista com Paulo
C~sar Pinheiro in Revista do Brasil, outubro de 2010, p. 33)
É correto deduzir do texto que, para o compositor,

(A) o ato de criação é inexplicável, pois em um
mundo cheio de problemas, como o da crueldade humana, não é possível imaginar a harmon_ia sonora de uma canção.
(B) a inspiração musical, por tratar-se de algo que
vem do nada e de forma totalmente inesperada,
acaba se traduzindo na total perda da identidade
de seu criador.
(C) a percepção de uma sensibilidade voltada para a

criação musical está sempre associada ao estranhamenta que envolve a previsibilidade da· morte.

Interpretação de texto
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(D) as músicas surgem em uma espécie de transe e
brotam naturalmente, sem que ele possa exercer
um maior controle sobre aquilo que cria.
(E) a criação de músicas corresponde a uma ilusão
praticamente sem sentido lógico, mesclada com o
sofrimento ffsico que vem interromper seu sono.

94. (FCC- Técnico Judiciário- TRT 23/2011) Considere as afirmativas seguintes:
L

Torna-se tarefa impossível obter imagens preci~
sas de elementos da natureza, porque se manifestam de forma abstrata.

11. A impressão\ estética resultante da cena do
1

Alternativa "d": correta -Trechos: Ela me chega
sem jeito, quase sem eu perceber. Quando me dou
conta e vou ver, ela já entrou no meu peito. No que ela
entra, a alma sai, fica meu corpo sem vida. Meu dedo
corre o papel, e a voz repete o cordel que se derrama
do olhar. Fico algum tempo perdido até me recuperar,
quase sem acreditar se tudo teve sentido. Nada que
existe é mais forte.

menino e do cavalo, marcada pela velocidade,
permite concretizar a imagem de algo imponderáve!, como o vento.

111. Somente um autor consagrado, como Shakespeare, é capaz de criar uma imagem concreta a
partir de sensações de origem abstrata.
Está correto o que consta APENAS em

(AI I.

Alternativa "a"- Errada. er.i um mundo cheio
de problemas, como o da crueldade humana.

(8) 11.

Alternativa "b"- Errada. a inspiração musical
acaba se traduzindo na total perda da identidade de

{D) !e 11.

seu criador.

Alternativa "c" - Errada. está sempre associada
ao estranhamente que envolve a previsibilidade da
morte.
Alternativa "e"- Errada. mesclada com o sofrimento físico que vem interromper seu sono.

Texto para a próxima questão:

·.o vento

(C) 111.

{E) 11 e 1!1.

Alternativa "b"- Correta.
Item "I"- Errado: Não são todos os elementos

da natureza que se manifestam de forma abstrata.
Item "11"- Certo: O exemplo são as crinas: Imaginei as crinas soltas do vento a disparar pelos prados com o menino.
Item "111"- Errado: Não somente Shakespeare.

Queria transformar o vento.
Dar ao vento uma forma concreta e apta a foto.
Eu precisava pelo menos de enxergar uma parte
física do vento: uma costela, o olho...
Mas a forma do vento me fugia que nem as formas de uma Voz.
Quando se disse que o vento empurrava a canoa
do índio para o barranco.
Imaginei um vento pintado de urucum a empurrar a canoa do índio para o barranco.
Mas essa imagem me pareceu imprecisa ainda.
Estava quase a desistir quando me lembrei do
menino montado no cavalo do vento - que lera em
Shakespeare.
Imaginei as crinas soltas do vento a disparar pelos
prados com o menino.
Fotografei aquele vento de crinas soltas.
(Manoel de Barros. Ensaios fotográficos, in Poesia
completa. São Paulo: Leya, 2070, p. 384-385)

Texto para as próximas questões:
A internet produziu transformações espetaculares na sociedade na última década, mas a mais
profunda só agora começa a ser estudada pela
ciência. A facilidade e a rapidez com que se encontram informações na rede, sobre qualquer assunto
e a qualquer hora, podem provocar alterações nos
processos de cognição do cérebro.
Até a popularização da web, as principais fontes de conhecimento com que todos contavam
eram os livros e, evidentemente, a própria memória do que se aprende ao longo da vida. A internet
mudou esse panorama: a feitura em profundidade
foi substituida pela massa de informações, em sua
maioria superficiais, oferecidas pelos sites de buscas, blogs e redes de relacionamento. A memória,
por sua vez, perdeu relevância - para que puxar
pela cabeça para se lembrar de um fato ou do nome
de uma pessoa se essas informações estão disponíveis no Google, a dois toques do mouse? Quanto
mais dependemos dos sites de busca para adquirir

ou relembrar acontecimentos, mais nosso cérebro
se parece com um computador obsoleto que necessita de uma memória mais potente.

Alternativa "b" - Errada. deverá ampliar a
capacidade de armazenamento inerente ao cérebro
humano.

Na frase genial do cientista brasileiro Miguel
Nicole/is, no cérebro é uma orquestra sinfônica em
que os instrumentos vão se modificando à medida
que são tocados~ Dificilmente alguém conseguiró
explicar essa plasticidade com uma imagem mais
exata e intrigante. Imagine-se um violino cerebral
que, tocado de forma medíocre por anos a fio, vai
se transformando aos poucos em um berimbau. Ou
um piano martelado por um músico de uma nota
só que, ao fim e ao cabo, vira um bumbo.

Alternativa "d"- Errada. tem sido desvendada
por estudiosos interessados no funcionamento do
cérebro humano.

Pode, com o passar do tempo, a facilidade de
estocagem e recuperação de virtualmente qualquer tipÔ de informação atrofiar os instrumentos
da orquestra cerebral humana especializados na
busca e seleção de informações? uma nova linha
de investigação científica, que tem um grande
futuro pela frente. (Alexandre Salvador e Filipe Vificic. Veja, 20 de julho, 201 I, pp. 87-88, com adap·
tações).

t

95. {FCC- Técnico Judiciário- TRT 20/ 2011) De
acordo com o texto,
(A) o cérebro humano, atualmente submetido a uma
multiplicidade de estímulos virtuais, tem se mos-

trado capaz, pelo próprio processo evolutivo, de
assimilar sempre novas informações.
(8) a quantidade de informações oferecidas peta
internet deverá ampliar a capacidade de armazenamento inerente ao cérebro humano, bem
além do conteúdo oferecido pelos livros.
(C) os cientistas estão se voltando para pesquisas
sobre o impacto que a internet, com as facilidades
trazidas pela divulgação de informações, pode
provocar no funcionamento. do cérebro humano.

(0) a relação entre a memória e as informações recebidas pela internet tem sido desvendada por
estudiosos interessados no funcionamento do
cérebro humano.
(E) os pesquisadores partem, em seus estudos, da
possível ampliação da capacidade cerebral em
razão do acúmulo de informações constantes e
acessíveis, sempre à disposição na internet.

Alternativa uc": correta- É uma nova linha de
investigação científica, que tem um grande futuro
pela frente.
Alternativa "a" - Errada. o cérebro humano
tem se mostrado capaz, pelo próprio processo evo~
lutivo, de assimilar sempre novas informações.

Alternativa "e" - Errada. partem da possível
ampliação da capacidade cerebral em razão do acúmulo de informações constantes e acessíveis.
96. {FCC- Técnico Judiciário- TRT 20/2011) Conclui-se corretamente do texto que

(A) a impossibilidade de controlar o afluxo de informações oferecidas pela internet dificulta o prosseguimento de estudos sobre o funcionamento
do cérebro humano.
·
(B) o cérebro é uma estrutura que deve ser submetida a desafios, ou seja, a novos estímulos, para
ampliar sua prontidão e eficiência no domínio do
conhecimento.
(C) a facilidade com que se obtêm informações variadas e em maior quantidade na internet beneficia
o funcionamento do cérebro, por estender o
interesse a diferentes áreas do conhecimento.
(D) o intricado funcionamento cerebral impede a
exata e correta avaliação de como se processam
o aprofundamento e a assimilação das diversas
informações recebidas.
(E) a ciência atual vem descobrindo métodos que
permitem avaliar adequadamente a forma como
o cérebro humano assimila as novas informações
obtidas pela internet.

Alternativa "b": correta - "o cérebro é uma
orquestra sinfônica em que os instrumentos vão
se modificando à medida que são tocados". Pode,
com o passar do tempo, a facilidade de estocagem
e recuperação de virtualmente qualquer tipo de
informação atrofiar os instrumentos da orquestra
cerebral humana especializados na busca e seleção
de informações?
Alternativa "a"- Errada. dificulta o prosseguimento de estudos sobre o funcionamento do cére·
bro humano.
Alternativa "c"- Errada. beneficia o funciona·
menta do cérebro.

Alternativa "d"- Errada. o intricado funcionamento cerebral impede a exata e co"rreta avaliação.
Alternativa "e"- Errada. a ciência atual vem
descobrindo métodos que permitem avaliar.

Interpretação de texto

97. {FCC- Técnico Judiciário- TRT 20/2011) Em
relação ao último parágrafo, é correto afirmar que:
(A) Constitui a síntese de todo o texto, ao colocar

uma questdo, ainda sem resposta, como início
da pesquisa a que se propõem os cientistas
voltados para o estudo das funções cerebrais
submetidas à influência da internet.
{8) Contém, em linhas gerais, a resposta provável

a partir das dúvidas colocadas nos parágrafos anteriores, sujeita, portanto, à verificação
científica, por meio da facilidade e da rapidez
oferecidas pela internet.
(C) Somente nele é que fica evidente para o leitor
o assunto abordado desde o início no texto,
sem que, entretanto, seja possível obter-se
uma resposta satisfatória e conclusiva para a
questão ali colocada.
(0) Conclui corretamente que a conceituação das

funções cerebrais será sempre imprecisa, em
comparação com uma orquestra cuja perfeição dificilmente será atingida se não houver
músicos capacitados, devidamente treinados.
(E} Torna-se repetitiva e, portanto, desnecessária

a questão que ali se coláca, pois a resposta
está devidamente exposta no próprio desenvolvimento dos parágrafos anteriores, que
tratam da capacidade cerebral em processar
informações.

Alternativa "a": correta - O au~or, na conclusão, sintetiza o que foi escrito e deixa um questionamento.
Alternativa "b" - Errada. Contém a resposta
provável.
Alternativa "c"- Errada. sem que, entretanto,
seja possível obter-se uma resposta satisfatória e
conclusiva para a questão ali colocada.
Alternativa "d"- Errada. Conclui corretamente
que a conceituação das funções cerebrais será sempre imprecisa
Alternativa "e" - Errada. Torna-se repetitiva
e, portanto, desnecessária a questão que ali se
coloca.
98. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 20/ 2011) O
segmento em que se identifica uma opinião pessoal,
e não apenas uma informação, é:
(A) A facilidade e a rapidez com que se encontram
informações na rede, sobre qualquer assunto e
a qualquer hora, podem provocar alterações nos
processos de cognição do cérebro.
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(8) Até a popularização da web, as principais fontes de conhecimento com que todos contavam
eram os livros ...
(C) A internet m~dou esse panorama ...
(O) Ou um. piano martelado por um músico de uma

nota só que, ao fim e ao cabo, vira um bumbo.
(E) Dificilmente alguém conseguirá explicar essa

plasticidade com uma imagem mais exata e intrigante.

Alternativa "e": correta - O uso de adjetivos
demonstra o tom de subjetividade ao texto (exata,
intrigante).
Nas alternativas a, b, c e d não há marcas subjetivas, mas sim objetivas.
Texto para as próximas questões:

De acordo com a Organização de Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) a oferta mundial
de alimentos precisa crescer cerca de 20%. A expectativa é de que o Brasil tenha de arcar com 40% desse
aumento. Para isso, terá dois caminhos: incorporar
novas áreas ou ampliara produtividade.
Embora domine as técnicas mais modernas, na
média, a produtividade da agropecuária brasileira
ainda estó distante de alcançar seu pleno potencíal.
Em alguns casos, sobretudo na pecuária, ostenta
índices medíocres. Grosso modo, as pastagens brasileiras possuem uma unidade animal por hectare.
usem qualquer esforço sobrenatural, adotando-se
uma tecnologia média e bastante acessível, o pais
poderia dobrar esse número" afirma José Vicente Ferraz, diretor-técnico da Informa Economics FNP; uma
das mais respeitadas consultorias do setor. "Com a
metade do rebanho brasileiro, os Estados Unidos produzem 50% mais car~e: compara o especialista.
Para Ferraz, a ampla disponibilidade de terras,
somada à baixa formação técnica e à escassez de capital, desestimulam o pecuarista a investir. "O investimento visa a poupar um fator de produção, neste caso,
a terra. Se sobram terras baratas, esse investimento
muitas vezes não se justifica do ponto de vista estritamenteeconómico."'
O ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues,
afirma que os ganhos da produtividade na pecuária
poderiam liberar terras suficientes paro dobrar a área
plantada com alimentos, "sem derrubar uma única
árvore~ "Além disso, o Brasil ainda pode aumentar muito
a produtividade de grãos, como o milho, o trigo e o feijão; afirma. Rodrigues sustenta, porém, que faltam po{i:
ticas públicas capazes de assegurar a incorporação de
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tecnologia no campo, especialmente entre os peque- ·
nos. ':4-s margens da agricultura são mínimas, então o
produtor só consegue competir se tiver escala e tecnologia de ponta. Como faltam mecanismos para financiar
a modernização, ele opta pela expansão da órea, que é
muito mais barata; explica. (Gerson de Freitas Jr. CartaCapital, 11 demaiode2011,p. 24, com adaptações)
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Alternativa "b" - Errada. refletem as dúvidas
devido à sua constatada mínima produtividade.
Alternativa "c" - Errada. buscam justificar a
baixa produtividade do setor agropecuário brasileiro.

99. (FCC - Técnico Judiciário - TRT 20/2011) Os
dois especialistas citados no texto

Alternativa "d"- Errada. a partir da\waliação
que se faz, no momento, da pequena margem de
lucros que poderiam obter na comercialização da
carne.

(A) divergem em relação aos problemas constatados quanto à baixa produtividade da pecuária
brasileira, que não dispõe dos recursos necessários para uma infraestrutura adequada ao setor.

100. {FCC -Técnico Judiciário - TRT 20/2011) A
solução ideal para o setor agropecuário brasileiro, de
acordo com o texto, é:

(B} refletem as dúvidas que cercam a maioria dos
interessados em investir no desenvolvimento do
setor agropecuário brasileiro, devido à sua constatada mínima produtividade.
(C) buscam justificar a baixa produtividade do setor
agropecuário brasileiro em razão das dificuldades em torno da obtenção de terras disponíveis
tanto para o cultivo de grãos quanto para o
manejo do rebanho.
(0} constatam o desinteresse dos pecuaristas brasileiros em investir na produtividade do rebanho
a partir da avaliação que se faz, no momento, da
pequena margem de l_ucros que poderiam obter
na comercialização da carne.
(E) dividem a mesma opinião em relação ao baixo
custo das terras, como justificativa para a falta de
interesse dos pecuaristas do setor em investir na ·
tecnologia que, em princípio, exigiria mais recursos.

Alternativa "e": correta- Para Ferraz, a ampla
disponibilidade de terras, somada à baixa formação técnica e à escassez de capital, desestimulam
o pecuarista a investir. "O investimento visa a poupar um fator de produção, neste caso, a terra. Se
sobram terras baratas, esse investimento muitas
vezes não se justifica do ponto de vista estritamente econômico."

(A) aumento do rebanho nacional, para aproveitamento integral da área destinada à pecuária.
(8) respeito às' leis que impedem o desmatamento
para ampliação das áreas de cultivo.
(C} aumento da produtividade do setor agropecuário, com inv..estimentos em tecnologia.
(0) abrangência da.s políticas públicas para ampliar
a margem de lucros dos pecuaristas.
(E) incorporação de novas áreas de cultivo, mais
produtivas, para aumentar a safra de grãos.

Alternativa "c'': correta - adotando-se uma
tecnologia média e bastante acessível, o pais poderia
dobrar esse número. O produtor só consegue competir se tiver escala e tecnologia de ponta.
Alternativa "a"- Errada. aumento do rebanho
nacional.
Alternativa "b" - Errada. respeito às leis que
impedem o desmatamento.
Alternativa "d"- Errada. abrangência das políticas públicas.
Alternativa "e" - Errada. incorporação de
novas áreas de cultivo.
101. (FCC -Técnico Judiciário - TRT 20/ 2011)
"Com a metade do rebanho brasileiro, os Estados
Unidos produzem 50% mais carne", compara o especialista. (final do-2° parágrafo)

O ex~ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues,
afirma que os ganhos da produtividade na pecuá~
ria poderiam liberar terras suficientes para dobrar
a área plantada com alimentos, "sem derrubar uma
única árvore". "As margens da agricultura São mínimas, então o produtor só consegue competir se tiver
escala e tecnologia de ponta. Como faltam mecanismos para financiar a modernização, ele opta pela
expansão da área, que é muito mais barata".

{8) traz um dado estatístico, utilizado pelo especialista na defesa de sua opinião.

Alternativa "a" - Errada. divergem em relação
aos problemas constatados.

(C) constitui o modelo ideal para a reorganização do
setor, proposta pelo especialista.

A afirmativa reproduzida acima
{A) baseia-se nas explicações para a falta de investimentos no setor da pecuária.

Interpretação de texto

(D) tenta contestar as informações estatísticas atuais
a respeito da pecuária no Brasil.
(E} traduz uma informação sem maior importância

no desenvolvimento do texto.

Alternativa "b": correta - ,Dados estatísticos: 50% mais carne.
Alternativa "a" - Errada. baseia-se nas explicações.
Alternativa "c" - Errada. constitui o modelo
ideal para a reorganização do setor.
Alternativa "d" - Errada. tenta contestar as
informações estatísticas.
Alternativa "e"- Errada. traduz uma informação.

'131 ,,

ficação no sistema de produção, em que se busca cada
vez mais foco e especialização para o cadeia de produção. Como consequência, as atividades produtivas se
organizam de maneiros diferentes, formando cadeias
muito mais complexas do que no passado e tornando, a
meu juizo, envelhecidas as contraposições do tipo ogn~
cultura versus indústria. (~daptado do artigo de José
Roberto Mendonça de Bar.j-os. O Estado de S. Paulo, 86/
Economia, 7 de março de 2010)
102. {FCC- Técnico Judiciário- Área Administrativa- TRT 15/2013)

Hora de ter saudade
Houve aquele tempo...
(E agora, que a chuva chora,
Ouve aquele tempo!)

(ALMEIDA, Guilherme de. Poesia vária. Cultrix: São Paulo, 3 ed., p.45)
Texto para as próximas questões:
Existe uma longa tradição analftica que divide a
economia em três setores: primário {atividades agropecuárias), secundário (indústrias extrativas, de trans·
formação, constrúção civil e utilidades públicas) e
terciário (que inclui todos os tipos de serviços públicos e privados). Até af tudo bem. Entretanto, há também uma tradição em associar as atividades primárias a baixa produtividade, pouca tecnologia e reduzida interconexão com o resto da economia, além de
reduzida eficiência organizacional. Ao mesmo tempo,
associam-se à indústria qualidades opostas, ou seja,
elevada produtividade, maior nível tecnológico esofis·
ticada olganizoção.
Historicamente isso certamente é correto, pelo
menos até há pouco tempo, o que resultou em uma
proposição ainda hoje extraordinariamente difundida
e aceita de que mais indústria é bom e mais agricultura é ruim do p_ontode vista do crescimento. Um corolário imediato é também derivado na área de comércio exterior: mais exportações agrícolas (e minerais)
pouco contribuem para o crescimento de longo prazo,
pois provocam valorização cambia( e pouca expansão do emprego, prejudicando a indústria, a chave do
crescimento.
Essa dicotomia apresenta hoje muitos problemas
para ser usada sem cautela, por algumas razões. Uma
parte crescente das novidades tecnológicas não está
na indústria, mas sim nos serviços, onde se destacam a
Tecnologia da Informação {TI), as comunicações, os serviços criativos, etc Esse fenômeno é tão poderoso que
se reconhece que vivemos uma revolução de software,
onde se gera a maior parte do valor, que coloca o hardware (máquinas e equipamentos), como caudatários do
processo. Por outro fado, a 17 permitiu uma ampla modi-

A afirmativa correta, considerando-se o poema
acima, é:
(A) A oposição entre aquele tempo e agora atesta

a manutenção de um sentimento que supera
todas as intempéries, sobrevivendo ao tempo
que passa.

(B) Otítulo do poema traduz certa estranheza, como
estímulo à leitura, ao sugerir a vivência contida
em todo aquele tempo que passou natural·
mente.
(C) A repetição da expressão aquele tempo cria

intencionalmente uma ambiguidade de sentidos
dentro do poema, relacionando-a com a hora a
que se faz referência no título.
(0) A alternãncia no emprego dos verbos haver,

no pretérito perfeito do indicativo, e ouvir, na
forma de imperativo, confere sentido ao título
do poema.
(E) A saudade expressa na- chuva que chora remete

a um tempo passado, embora traga no seu bojo
a esperança de retomada no presente, como a
planta que reverdece.

w:~
Alternativa correta: letra nd" - A homofonia
causada pelo emprego das duas formas verbais citadas conotam a nostalgia sugerida pelo tftulo. No
último verso há um convite ou um pedido (imperativo), para que se recorde, no momento presente
{agora), con)_ o choro da chuva, as saudades daquele
temp~ que se foi...
Observação: lindo poema de apenas versos
construídos inteiramente no sentido figurado numa
deliciosa poética ...
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Alternativa "a"- A oposição daquele tempo I
agora e as reticências após aquele tempo, Sl!.gerem
que algo muito importante foi deixado para trás e, o
agora isolado nos parênteses, sugere que hoje então,
voltou à lembrança, ao som do choro da chuva, mas
sem a possibilidade do retorno, já não mais existe;
ouve, sugerindo reviver na saudade o que foi e já
não pode mais ser: fecha parênteses: só restou a saudade, enquantl!" a chuva chora.
Alternativa "b" - O título do poema sugere
que o tempo que passou está agora batendo, reclamando, em forma de lembrança, algo que já se teve
e hoje virou saudade.
Alternativa ''c" - Não é ambiguidade; percebe-se bem que a segunda colocação da expressão
aquele tempo remete ao passado e que é ouvido
hoje provocando a hora de ter saudade.
Alternativa "e" - A chuva que chora, chora
porque sente que não há retomada daquilo que foi
naquele tempo. O presente (agora ...) é que chora
com saudade do que foi aquele tempo ...

-Um mês, seu Joaquim! Tudo isso? Veja se reduz
esse prazo.

-A estante é grande, dá muito trabalho ... Digamos, três semanas.
Ferreira Gu/lar. A estante. In: A estranha vida
banal. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989 (com adaptações).
103. (CESPE - Técnico do Seguro Social - INSS
2016) O trecho udá muito trabalho" constitui uma
referência de seu Joaquim à confecçào da estante,
tarefa que, segundo ele, seria trabalhosa.
( ) certo

( ) errado

Certo- O diálogo no final do texto evidencia, já
que precisa de trinta dias e menciona ser grande a
estante:
- Tudo bem, seu Ferreira. Dentro de um mês
estará lá sua estante.
-Um mês, seu Joaquim! Tudo isso? Veja se reduz
esse prazo.

1.2.CESPE

- A estante é grande, dá muito trabalho ...
Texto 1

Naquele novo apartamento da rua Visconde de
Pirajá pela primeira vez teria um escritório para trabalhar. Não era um cômodo muito grande, mas dava
para armar ali a minha tenda de reflexões e feitura:
uma escrivaninha, um sofá e os livros. Na parede da
esquerda ficaria a grande e sonhada estante onde
caberiam todos os meus livros. Tratei de encomendá-/a a seu Joaquim, um marceneiro que tinha oficina na rua Garcia D'Avila com Barão da Torre.
O apartamento não ficava tão perto da oficina.
Era quase em frente ao prédio onde morava Mário
Pedrosa, entre a Forme de Amoedo e a antiga Montenegro, hoje Vinicius de Moraes. Estava ali havia
uma semana e nem decorara ainda o número do
prédio. Tanto que, quando seu Joaquim, ao preencher a nota de encomenda, perguntou-me onde
seria entregue a estante, tive um momento de
besitacão. Mas foi só um momento. Pensei rápido:
"Se o prédio do Mário é 228, o meu, que fica quase
em frente,~ ser 221: Mos lembrei-me de que,
ao ir ali pela primeira vez, observara que, apesar de
ficar em frente ao do Mário, havia uma diferença na
numeração.

- Visconde de Pirojá, 127 - respondi, e seu Joaquim desenhou o endereco na nota.
-Tudo bem, seu Ferreira. Dentro de um més estará
lá sua estante.

Digamos, três semanas.

104. (CESPE - Técnico do Seguro Social - INSS
2016) De acordo com as informações do texto, é correto inferir que seu Joaquim era analfabeto, uma vez
que ele udesenhou o endereço na nota".
( } certo

( ) errado

Errado- Em hipótese alguma a inferência pode
haver essa inferência, tanto que no segundo parágrafo afirma: quando seu Joaquim, ao preencher a
nota de encomenda, perguntou-me onde seria entregue a estante. Ao mencionar que "desenhou o endereço na nota", a personagem utiliza linguagem conotativa {sentido figurado).
105. (CESPE - Técnico do Seguro Social - INSS
2016) A expressão uarmar ali a minha tenda" foi
empregada no texto em sentido figurado.
( } certo

( } errado

Certo - No sentido _«enotativo (sentido do
gicionário), utenda" é sinônimo de bodega (pequeno
armazém), focando {lojinha, casa de venda), taberna
(estabelecimento onde se vendem bebidas alcoólicas), tasca (taberna, taverna). No texto, possui sentido figurado (seu significado é ampliado, alterado}

Interpretação de texto

por se tratar de um escritório para trabalhar, sentido
de "cantinho" para refletir e ler- possui uma escrivaninha, um sofd e os livros.

106. (CESPE - Técnico do Seguro Social - INSS
2016) De acordo com as informações do texto, Vinicius de Moraes passou a morar no apartamento
onde antes residia Mário Pedrosa.
( ) certo

( ) errado

Errado - Refere-se ao nome da rua: entre a (rua)
Forme de Amoedo e a antiga (rua) Montenegro, hoje
(rua) Vinicius de Moraes.

107. (CESPE - Técnico do Seguro Social - INSS
2016) O "momento de hesitação" vivido pelo narrador deveu-se ao medo de informar o endereço a um
desconhecido.
( ) certo

( ) errado

Errado- A hesitação- indecisão, dúvida - ocorreu devido ao fato de não se lembrar do número do
prédio: "Se o prédio do Mário é 228, o meu, que fica
quase em frente, deve ser 227".

108. (CESPE - Técnico do Seguro Social - INSS
2016) O verbo dever foi empregado no sentido de
ser provdvef.

( ) certo

( ) errado

José chamava-a de joio maior do tesouro real. D.
João VI, mesmo na correria da partida para o Brasil, não se esqueceu dos livros. Em três diferentes
levas, a Real Biblioteca aportou nos trópicos, e foi
até mesmo tema de disputa.
Internet <http://observatoriodaimprensa.com.
br> (com adaptações).

109. (CESPE - Técnico do Seguro Social - INSS
2016) Princesas e diplomatas eram valorados conforme a qualidade das bibliotecas que seus países
possuíam e a parcela dos livros que estavam dispostos a ceder em negociações diversas.
{ ) certo

{ ) errado

Errado - Quanta extrapolaçãol Extrapolação
nada mais é do que exceder, ultrapassar as ideias
expostas no texto.

O texto não menciona que os diplomatas em
valorados conforme a qualidade das bibliotecas.
·Afirma-se que dotes de princesas foram negociados
tendo livros como objetos de barganha (e não cita a
qualidade); a seguir, cita que tratados dipfomdticos
versaram sobre essas coleções; não relação alguma
com os diplomatas.
110. (CESPE - Técnico do Seguro Social ~ INSS
2016) A Real Uvraria foi erguida com os destroços
resultantes do terremoto que atingiu Lisboa, como
símbolo da força de Portugal na superação da tragédia que acabava de assolar o pais.

( ) certo

( ) errado

Certo

O Nota da autora: Questão de interpretação e
semãntica.
~se o prédio do Mário é 228, o meu, que fica
quase em frente, deve ser 227" =~se o prédio do
Mário é 228, o meu, que fica quase em frente, é provável que seja 227".

Errado- Os monarcas portugueses se orgulhavam de, a despeito dos destroços, terem erguido
uma grande biblioteca. após o terremoto que dizimou Lisboa. A despeito de indica concessão (apesar
de, embora) e em hipótese alguma podemos afirmar
que a biblioteca foi erguida com os destroços. Foi
erguida a biblioteca, apesar dos destroços do terremoto que atingiu Lisboa.

Texto para responder às questões.
l!ibliotecas sempre deram muito o que falar.

Texto para a questão.

Grand~s monarquias jamais deixaram de possuir
as suas, e cuidavam delas estrategicamente. Afina(,
dotes de princesas foram negociados tendo livros
como objetos de barganha; tratados diplomdticos
versaram sobre essas coleções. Os monarcas portugueses, após o terremoto que dizimou Lisboa,
se orgulhavam de, a despeito dos destroços, terem
erguido uma grande biblioteca: a Real Livraria. D.

Saúde: direito de todos e dever do Estado. Éassim
que a Constituição Federal de 1988 inicia a sua seção
sobre o tema. Uma vez que muitas ações ou omi~sões
vão de encontro a essa previsõo, cotidianamente é
possível observar graves desrespeitos à Carta Magna.
A Defensoria Pública, importante instituição garantida por lei assim como a saúde, busca sanar o pro-
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blema por meio da via judicial quando a rríediação
não produz resultados. Recentemente, a Defensoria Pública em Foz do Iguaçu, por exemplo, obteve
três decisões liminares garantindo o direito à saúde
a três pessoas por ela assistidas. Em todos os casos, a
Defensoria Pública fez intervenção judicial para suprir
a negativa ou a má prestação do serviço público de
saúde na localidade.
Em um dos casos, atendeu uma gestante com histórico de abortos decorrentes de doença trombofílica
e que necessitava de uma medicação diária de alto
custo. A medicação, única opção na manutenção da
gestação, havia sido negada pelo município e pelo
estado, o que colocava a gestante em sério risco de
sofrer mais um aborto.
·
Em mais uma intervenção judiciária do defensor público, foi deferida liminar em favor da assistida,
tendo o estado e o município sido obrigados a fornecer o medicamento necessário durante toda a sua gestação e enquanto houver prescrição médica, sob pena
de multa diária.
Internet:
<www.defensoriapublica.pr.gov.br>
(com adaptações).

111. (CESPE-Agente Administrativo- DPU/2016)
Conclui-se do texto que, a despeito do que prevê a
Constituição ~ederal, muitos ddadãos encontram
dificuldades em conseguir atendimento na rede
pública de saúde e acabam por recorrer à Defensoria Pública para que seus direitos sejam respeitados
e garantidos.
( ) certo

( ) errado

Certo- A questão causou polêmica porque no
comando da questão há: "Conclui-se do texto". Concluir significa deduzir ou inferir e a ideia não precisa
estar explícita no texto. No final do primeiro parágrafo: a Defensoria Pública fez intervenção judicial
para suprir a negativa ou a má prestação do serviço
público de saúde na localidade.

Texto para as questões.
Maria Silva é moradora do Assentamento
Noroeste, onde moram cerca de cem pessoas cuja
principal forma de renda é o trabalho com reciclagem.
Ela é uma das /fderes que lutam pelos direitos daquela
comunidade. Vinda do estado do Ceará, Maria chegou
a Brasília em 2002 e conheceu o trabalho da Defensoria Pública por meio do projeto Monitoramento
da Política Nacional para a População em Situação
de Rua,. tendo seu primeiro contato com a defensoria ocorrído quando ela precisou de novos documen-

tos para substituir os que haviam sido perdidos no
período em que esteve nas ruas.
O objetivo do referido projeto é o de ir até a população que normalmente não tem acesso à Defensoria Pública. Wós chegamos de forma humanizado
até essas pessoas em situação de rua. Com esse trabalho nós estamos garantindo seu acesso à justiça e
aos direitos para que consigam se beneficiar de outras
políticas públicas~ exp!fca a coordenadora do Departamento de Atividade Psicossocial.

A mais recente visita de participantes de outro
projeto, o Atenção à População de Rua do Assentamento Noroeste, levou respostas às demandas solicitadas pelos moradores. O foco foram soluções e retornos de casos como o de um morador que tem problemas com a justiça e que está sendo assistido por um
defensor público e o de uma senhora que estava internada em um hospital público e conseguiu uma cirurgia por meio dos serviços da defensoria.
As visitas acontecem mensalmente, sendo a
maior demanpa a solicitação de registro civil. "As certidões de nascimento figuram entre as demandas porque essas pessoas não as conseguiram por outros serviços, e a defensoria teve que intervir. Nós entramos
para solucionar problemas: vamos até as ruas para
inbrmar sobre o trabalho da defensoria, para que
seus direitos sejam garantidos~ afirma a coordenadora.
Internet:
adaptações).

<www.defensoria.df.gov.br.>

(com

112. (CESPE- Agente Administrativo- OPU/2016)
Conforme o texto, a Defensoria Pública deve atuar
sempre que direitos dos cidadãos são negligenciados, por isso atua na defesa das pessoas em situação
de rua.

( r Certo

{ l errado

Errado - No último parágrafo: As certidões de
nascimento figuram entre as demandas porque essas
pessoas não as conseguiram por outros serviços. Onde
está o erro? Aqui: a Defensoria Pública deve atuar
quando as pessoas não conseguirem por outros
serviços. Outra dica: no enunciado foi utilizado o
advérbio perigosíssimo "sempreff.
113. (CESPE- Agente Administrativo- DPU/2016)
Depreende-se do texto que os moradores do Assentamento Noroeste buscam se organizar socialmente
para levar ao poder público reivindicações da comunidade, por intermédio de lideranças, entre as quais
se encontram mulheres.

( ) certo

( ) errado

Interpretação de texto

Certo - Melhor dividir as informações ara não
causar engano.
- No segundo parágrafo: O objetivo do referido
projeto é o de ir_ até a população que normalmente
não tem acesso à Defensoria Pública.
-No primeiro parágrafo: Maria Silva é moradora
do Assentamento Noroeste, onde moram cerca de
cem pessoas cuja principal forma de renda é ::>trabalho com reciclagem. Ela é uma das líderes que lutam
pelos direitos daquela comunidade.

Texto para o item.
A moeda, como hoje é conhecida, é o resultado
de uma longa evolução. No início, não havia moeda,
praticava-se o escambo. Algumas mercadorias, pela
sua utilidade, passaram a ser mais procuradas do
.que outras. Aceitas por todos, assumiram a função de
inoeda, circulando como elemento trocado por outros
produtos e servindo para avaliar-lhes o valor. Eram
as moedas-mercadorias. O gado, principalmente o
bovino, foi dos mais utilizados. O sal foi outra moeda-mercadoria; de difícil obtenção, era muito utilizado
na conservação de alimentos. Ambas deixaram marca
de sua função como instrumento de troca no vocabulário português, em palavras como pecúnia e pecúlio,
capital e salário.
Com o passar do tempo, as mercadorias se tomaram inconvenientes às transações comerciais, devido
à osCilação de seu valor, pelo fato de não serem fracionávei~ e por serem facilmente perecíveis, a que não
permitia o acúmulo de riquezas. Surgiram, então, no
século VI/ a.C., as primeiras moedas com características semelhantes às das atuais: pequenas peças de
metal com peso e valor definidos e com a impressão
do cunho oficial, isto é, a marca de quem as emitiu e
garante o seu valor.
Os primeiros metais utilizados na cunhagem de
moedas foram o ouro e a prata. O emprego desses
metais se impôs, não só por sua raridade, beleza, imunidade à corrosão epor seu valor econômico, mas também por antigos costumes religiosos. Durante muitos
séculos, os países cunharam em ouro suas moedas de
maior valor, reservando a prata e o cobre para os valores menores. Esses sistemas se mantiveram até o final
do século XIX, quando o cuproníquef e, posteriormente,
outras ligas metálicas passaram a ser empregados e a
moeda passou a circular pelo seu valor extrínseco, isto
é, pelo valor gravado em sua face, que independe do
metal nela contido.
Na Idade Média, surgiu o costume de guardar os
valores com um ourives, pessoa que negociava objetos
de ouro e prata e que, como garantia, entregava um
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recibo. Esse tipo de recibo passou a ser utilizado para
efetuar pagamentos, circulando de mão em mão, e
deu origem à moeda de papel. Com o tempo, da forma
como ocorreu com as moedas, os governos passaram
a conduzir a emissão de cédulas, controlando as falsificações e garantindo o poder de pagamento. Atualmente, quase todos os países po 1;suem bancos centrais, encarregados das emissões & cédulas e moedas.

Internet: <www.bcb.gov.br>(com adaptações).
114. {CESPE- Técnico Bancário- CEF/2014) Infere-se do texto que, até que se começasse a empregar
ligas metálicas na cunhagem de moedas, seu valor
estava associado ao valor econômico do próprio
metal com que elas eram fabricadas.

( ) Certo ( ) Errado

Certo - Trecho: Os primeiros metais utilizados
na cunhagem de moedas foram o ouro e a prata. O
emprego desses metais se impôs, não só por sua raridade, beleza, imunidade à corrosão e por seu valor
econômico, mas também por antigos costumes religiosos. Durante muitos séculos, os países cunharam
em ouro suas moedas de maior valor, reservando a
prata e o cobre para os valores menores. Esses sistemas se mantiveram até o final do século XIX,
quando o cuproníquel e, posteriormente, outras
ligas metálicas passaram a ser empregados e a
moeda passou a circular pelo seu valor extrínseco,
isto é, pelo valor gravado em sua face, que independe do metal nela contido.

Texto para os itens.
Empresas reclamam da falta de profissionais qualificados na área de tecnologia da informação
Enquanto aumenta o ritmo de inovação tecnológica no país e cresce a aplicação da informática nos
mais diversos setores da sociedade, formam-se cerca
de 30 mil profissionais por ano em áreas ligadas à tecnologia da informação e comunicação (TIC). Ainda
assim, as empresas reclamam da falta de profissionais. lemos uma janela de oportunidades em TIC no
país. O que falta é gente qualificada~ alerta PierCar/o
Sola, diretor-presidente de um parque tecnológico
pernambucano que abriga 68 empresas da área.
Apesar de não haver estatfsticas que revelem
a expanSão do setor, especialistas estimam o crzscimento em tomo de 10% ao ano. Com isso, a não
regulamentação das profissões ligadas à computação torna ainda mais acirrada a disputa por vagas e
delega ao mercado a seleção do bom profissional.
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"Independentemente da formação, o profissional
de TIC tem de estar comprometido com o aprendizado
contínuo e interessado em trabalhar com gestão de
projetas, saber se comunicar e trabalhar em diversas
equipes~ diz o gerente de carreiras Marcos Vono.
Essa é uma carreira multifacetada, que encontra espaço em consultorias, cooperativas, grandes
empresas, locais que terceirizam mão de obra ou no
empreendedorismo. "O profissional tem de ter visão
do negócio e conhecer a realidade da empresa que
atende, senão ficará sem emprego~ alerta lvair Rodrigues, agente de pesquisa em tecnologia da informação (TI).
Segundo o cadastro das instituições de educação
superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacional!:, hó 1.021 cursos superiores ligados
a computação, informática, TI e análise de sistemas.
HMas só metade dos alunos tem formação adequada,
ou seja, de 12 mil a 16 mil novos profissionais precisam
passar por uma requa/ificação logo que saem da universidade para poder entrar no mercado de trabalho;
diz Pier Carla Sola.
Internet:
adaptações).

117. (CESPE - Técnico Bancário - CEF/2014) De
acordo com o texto, são competências complementares de um profissional de TI a disposição para
aprender continuamente e a correta percepção do
ambiente profissional onde ele vai atuar.

( ) Certo ( l Errado

Certo- Trechos que evidenciam a ideia: "o profissional de TIC tem de estar comprometido com o
aprendizado contfnuo e interessado em trabalhar
com gestão de projetos, saber se comunicar e trabalhar em diversas equipes"( ...) "O profissional tem
de ter visão do negócio e'conh~cer a realidade da
empresa que atende, senão ficará sem emprego".
118. {CESPE - Técnico Bancário - CEF/2014) No
trecho 'o profissional de T!C tem de estar comprometido com o aprendizado contínuo e interessado em
trabalhar com gestão de projetos', o terrõo :interessado' qualifica 'o aprendizado'.

( ) Certo ( ) Errado

<www1.folha.uol.com.br>(com

115. (CESPE - Técnico Bancário dados e as opiniões apresentados
cam que a obtenção de um diploma
rior não garante ao profissional da
emprego nessa área.

CEF/2014) Os
no texto indide curso supeárea de TI um

Errado

O profissional de TIC tem de estar comprometido com o aprendizado contínuo;
O profissional de T!C tem de estar interessado
em trabalhar com gestão de projetos.

( ) Certo ( } Errado

Paralelismo. Visualizando melhor:

I

O profissional de TIC tem de estar:

Certo- No último parágrafo: Segundo o cadastro das instituições de educação superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais,
há 1.021 cursos superiores ligados a computação,
informática, TI e análise de sistemas. "Mas só metade
dos alunos tem formação adequada, ou seja, de 12
mil a 16 mil novos profissionais precisam passar por
uma requalificação logo que saem da universidade
para poder entrar no mercado de trabalho", diz Pier
Carla Sola,
116. {CESPE- Técnico Bancário- CEF/2014) As opiniões dos profissionais apresentadas no texto para
embasar a ideia defendida pelo autor são divergentes.

( ) Certo ( l Errado

Errado- Divergente: em que há divergência, discordância; DISCORDANTE; DISCREPANTE. As opiniões são convergentes: que têm orientação, conduta
ou ideias e objetivos similares aos de outrem.

comprometido com o aprendizado contínuo
interessado em trabalhar com gestão de projetos

Interessado qualifica o profissional de TIC.

1.1

CONSULPLAN
Texto para as questões.
ELEIÇÕES NO BRASIL

THA/5 PAC/EVITCH.
As eleições no Brasil são realizadas através do
voto direto, secreto e obrigatório. A primeira eleição da qual existem registros no Brasil, ocorreu em
7532, por meio da qual foi escolhido o representante do Conselho da Vila de São Vicente.
Atualmente no Brasil ocorrem eleições a cada
dois anos, sempre nos anos pares. A exceção do
cargo de senador, que tem mandatos com duração

Interpretação de texto
de oito anos, os demais cargos eletivos têm mandatos de quatro anos. Como as eleições ·ocorrem a
cada dois anos, os cargos eletivos são disputados
em dois grupos, da seguinte forma: eleições federais
e estaduais~ para os cargos de: Presidente da Repú·
b/ica (e vice), Senador, Deputado Federal, Governador (e vice) e Deputado Estadual; eleições munici1-•ais- para os cargos de Prefeito (e vice) e Vereado-

~2S.

As eleições ocorrem no primeiro domingo de
outubro. Os cargos correspondentes ao Poder Legislativo (Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores) são disputados em.
turno único. Para os cargos do Poder Executivo
(Presidente, Governadores e Prefeito$), pode haver
segundo turno, a ser realizado no último domingo
de outubro.
Os candidatos a qualquer cargo são filiados a
algum dos mais de 30 partidos políticos legalizados existentes no país, cada um com uma ideologia política. Todos os partidos recebem recursos do
fundo partidário, acesso aos meios de comunicação
(rádio e TV), e direito ao horário eleitoral durante as
campanhas.
O processo eleitoral é organizado pela Justiça
Eleitoral, que é composta pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), cuja sede é em Bras ma, pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TRE), sendo um em cada
estado, território ou Distrito, pelos Juízes Eleitorais e
pelas Juntas Eleitorais. Todos estes órgãos são regidos pelo Código Eleitoral, que estabelece as competências de cada órgão/segmento.

Segundo a Constituição Federdl, em seu artigo
14, o voto é facultativo para os analfabetos, aos
maiores de 70 anos e para os maiores de 16 anos
e menores de 18 anos. É obrigatório para os cidadãos entre 78 e 70 anos, sendo necessário justificar
a ausência em qualquer seção e:eitoral, no dia da
eleição, sob pena de multa.
Desde 2000, com o uso das umas eletrônicas, as
eleições brasf/eiras passaram a ser totalmente infor·
matizadas, o que permite que atualmente sejam
consideradas as eleições mais rápidas e atualizadas
do mundo.
(Disponível em: http://www.infoescola.com/
direito/eleicoes-no-brasil/. Acesso em: 10/03/20 15.)

119. (Consulplan - Técnico Judiciário - Area
Administrativa - TRE - MG/2015) "As eleições no
Brasil são realizadas através do voto direto, secreto e
obrigatório. A primeira eleição da qual existem registros no Brasil, oco~reu em 1532, por meio da qual foi
escolhido o representante do Conselho da Vila de
São Vicente." (1°§}. Para desenvolver o trecho anté~
rior, utilizou-se uma

A) exploração de aspectos temporais que obedece
a uma lógica de ordenação ao desejar estabelecer uma retrospectiva histórica.
B)

citação de razões ou motivos que comprovam a
afirmativa presente no tópico frasat que destaca
as características do voto no Brasil que é direto,
secreto e obrigatório.

C) exemplificação que esclarece a afirmativa contida no tópico frasal por meio de dados históricos que contextualizam o surgimento do primeiro processo eletivo brasileiro.
D) enumeração que tem como objetivo relacionar
aspectos importantes, informações perenes
e detalhes pormenores da forma como foram
escolhidos os representantes do povo.

Alternativa correta: letra "a" - No primeiro período, o autor menciona que é por meio
do voto que as eleições são realizadas no Brasil. No segundo, contextualiza o assunto por
meio de um fato histórico e o insere, usando o
tempo (primeira eleição em 1532) cronológico.
Alternativa "b"- Não cita razões ou motivos.
Alternativa "c"- Não há exemplo, há retrospectiva histórica, como mencionado na alternativa "a"_

Alternativa "d"- Não enumera, pois cita apenas
quando ocorreu a primeira eleição no Brasil.

Texto para as questões.
PRESENTE PERFEITO

Aproveito a chegada do 13° salório e a proximidade do Natal para discutir a presente perfeito. Num
mundo perfeitamente racional, ninguém nem pestanejaria antes de presentear seus familiares e amigas
com dinheiro vivo.
Em princípio, nada pode ser melhor. Elimina-se o
risco de errar, pois o presenteado escolhe o que quiser,
e no tamanho certo. Melhor, ele pode juntar recursos
de diversas origens e comprar um item mais caro, que
ninguém sozinho poderia oferecer-lhe.
Só que o mundo não é um lugar racionaL Se você
regalar sua mUlher com um carfssimo jantar na expectativa de uma noite tórrida de amor, estará sendo
romântico. Mas, se ousar oferecer-lhe dinheiro para o
mesmo fim, torna-se um simples cafajeste.
Analogamente, vocé ficará bem se levar um bom
vinho para o almoço de Dia das Mâes na casa da
sogra Experimente, porém, sacar a carteira e estender-/fie R$ 200 ao fim da refeiçdo e se tomará "persona
non grata" para sempre naquele lar.

•
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Certo.lnício do terceiro parágrafo: o mundo não
é um lugar racional.

Essas incongruências chamaram a atenção di::
economistas comportamentais, que desenvolveram modelos para explicá-/as. Aparentemente, vivemos em dois mundos distintos, o dos relações sociais
e o da economia de mercado. Enquanto o primeiro é
regido por valores como amor e lealdade, o segundo
tt;m como marca indexadores monetários e contratos.
S~mpre que misturamos os dois registros, surgem mal-entendidos.

li.

O economista Oan Ariely vai mais longe e propõe
que, no mundo das relações sociais, o presente serve
para aliviar culpas: ofereça ao presenteado algo de
que ele goste, mas acha bobagem comprar, como um
jantar naquele restaurante chique ou um perfume um
pouco mais caro. O que você está lhe dando, na verdade, é uma licença para ser extravagante.

122. {Consulplan - Técnico Judiciário - Área
Administrativa - TSE/2012) Em relação ao uso da
primeira pessoa no texto, é correto afirmar que

Segundo Ariely, é esse mecanismo que explica o
sucesso de vales-presentes e congêneres, que nada
mais são que dinheiro com prazo de validade e restrições de Onde pode ser gasto.
(Hélio Schwartsman. Folha de S.Pau/o, 4/12/2071,
com adaptações)
120. (Consulplan - Técnico Judiciário - Área
Administrativa- TSE/2012) Com base na leitura do
texto e os sentidos por ele produzidos, analise as afirmativas a seguir:
1.

O presente perfeito é dinheiro vivo.

!!.

O mundo das relações sociais não é perfeitamente racional.

UI. O presente ideal é o que sirva para aliviar culpas.
Assinale
A} se apenas as afirmativas r e 111 estiverem corretas.
8) se apenas as afirmativas I! e 1!1 estiverem corretas.
C) se todas as afirmativas estiverem corretas.
D} se apenas as afirmativas I e 11 estiverem corretas.

121. Alternativa correta: letra "b" - Estão corretos os itens 11 e 111.
L

Revisaço*- Língua Portuguesa· Duda Nogueira

Errado. No primeiro parágrafo, temos: Num
mundo perfeitamente racional, nin9uém nem
pestanejaria antes de presentear seus familiares e
amigos com diríheiro vivo. Importante notar que o
verbo é condicional {futuro do pretérito do indicativo), isso significa que poderia acontecer, mas
n5o acontece. No terceiro parágrafo, a hipótese
de que o dinheiro vivo seja o presente perfeito
foi descartada: Só que o mundo não é um -lugar

racional. {...) se ousar oferecer-lhe dinheiro para o
mesmo fim, torna-se um simples cafajeste.

HL Certo. No penúltimo parágrafo, o autor cita o
economista e deixa a ideia exp!fcita, além de
mencionar exemplos e afirmações logo em
seguida: O economista Dan Ariely vai mais longe e

propõe que, no mundo das relações sociais, o presente serve para aliviar culpas.

A} se justifica por narrar fatos ocorridos com o
autor.
B)

representa uma tentativa de aproximação com o
leitor.

C) busca contextua!izar a motivação pessoal pela
escolha temática.
D} institui caráter emotivo ao que se deve tratar
com objetiVidade.

O Nota da autora: antes de aprofundarmos, é
preciso rever o significado de contextualizar: incorporar alguma coisa em determinado contexto.
Alternativa correta: letra "c"- A questão gerou
polêmica e a própria banca justificou a assertiva:
Através da 1° pessoa do discurso, o autor justifica a
escolha do tema textual a partir do contexto da realidade vivenciado por ele: "Aproveito a chegada do 13°
salário e a proximidade do Natal para discutir o presente perfeito. Num mundo perfeitamente racional,
ninguém nem pestanejaria antes de presentear seus
familiares e amigos com dinheiro vlvo.ff
Alternativa "a" - Cita exemplos, mas nada
indica que tenham ocorrido com o autor.
Alternativa "b" - Ocorre aproximação com o
leitor quando o autor o invoca, questiona. Exemplos
clássicos na obra de Machado de Assis.
Alternativa "d" - O texto não possui caráter
emotivo, pois não expressa sentimentos.
123. (Consulplan - Técnico Judiciário - Área
Administrativa-- TSE/2012) A respeito do uso de
"você" em diferentes partes do texto, assinaie a alternativa correta.
A}
Em se tratando de um texto escrito para
o jornal, a forma "você" não poderia ser empregada
por se tratar de linguagem coloquial.
8)
A forma ~você" é usada como recurso esti~
lístico para indeterminar o agente das ações listadas
no texto.

Interpretação de texto

C)
O texto se dirige especificamente aos leitores, tratados em sua individualidade; daí a opção
pela forma no singular.
D)
O texto se dirige a um destinatário específico, desconhecido pelo leitor, em um tom epistolar.

está estuprando quem pensava estar convencionalmente conquistando. No dia em que o homem brasileiro aceitar isso, a revolução estará feita e só teremos
de dar graças a Deus por ela não ser retroativa.

Alternativa correta: letra "b" - O pronome
equivale a qualquer pessoa e indetermina o sujeito
(agente das ações). No texto, há situações em que
usa o pronome indefinido "alguém".

A verdadeira questão para as mulheres americanas é que o homem pode recorrer a tudo na sociedade
-desde a moral dominante até as estrutun;s corporativas e de poder~ para seduzi-/as, que toda essa civilização é no fundo um álibi montado para o estupro, e
que elas só contam com um "nãoN desacreditado para
se defender. Estão certas.

Alternativa "a" - O pronome de tratamento
"você" não indica linguagem coloquial.

(VER/55/MO, Luis Fernando. Sexo na cabeça. Rio
de Janeiro: Objetiva, 2002, p. J43)

Alternativa "c"- Claro que o texto se dirige a leitores, mas não são tratados em sua individualidade,
já que nem todos são iguais.

124. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRT 14/2016) Entre os graves equívocos que podem

Alternativa "d" - O texto se dirige aos leitores,
não a um destinatário específico. Mais: não possui
tom epistolar (Relativo à maneira de escrever cartas:
estilo, gênero epistolar).

2. NÍVEL SUPERIOR

2.1. FCC

se incluir na relação entre um homem e uma mulher
destaca-se, no texto,
(A) a natural subserviência que a mulher prefere
demonstrar a seu parceiro violento, em vez de
confrontá-lo.
(B) a falta da discriminação masculina entre o que
seja uma demonstração de amor e uma iniciativa
intimidadora.
(C) o exagero de se avaliar como violentas algumas
iniciativas masculinas tão somente carinhosas.

Texto para responder às questões.
REVOLUÇÃO

,Notfcias de homens processados nos Estados
Unidos por assédio sexual quando só o que fizeram
foi uma- gracinha ou um gesto são vistas aqui como
muito escândalo por pouca coisa e m_ais uma prova da
hipocrisia americana em matéria de sexo. A hipocrisia
existe, mas o aparente exagero tem a ver com a luta da
mulher americana para mudar um quadro de pressupostos e tabus tão machistas fá quanto em quafquer
país latino, e que só nos parece exagerada porque
ainda não chegou aqui com a mesma força. As mulheres americanas não estão mais para brincadeira, em
nenhum sentido.
A definição de estupro é a grande questão atual.
Discute-se, por exemplo, o que chamam de date rape,
que não é o ataque sexual de um estranho ou sexo à
força, mas o programa entre namorados ou conhecidos que acaba em sexo com o consentimento relutante da mulher. Ou seja, sedução também pode ser
estupro. Isso não é apenas uma novidade, é uma
revolução. O homem que se criou convencido de que
a mulher resiste apenas para não parecer vfácir não
está preparado para aceitar que a insistência, a promessa e a chantagem sentimental ou profissional são
etapas numa escalada em que o uso da força, se tudo
o mais falhar, está implícito. E que muitas vezes ele

(0) o fato de a moral dominante classificar como
hipócrita toda e qualquer iniciativa amorosa do
homem machista.
(E) o fato de a mulher relutante tomar como amorosa a violência da sedução a que se atira seu
namorado.

Alternativa correta: letra "b" - No segundo
parágrafo: O homem que se criou convencido de que
a mulher resiste apenas para não parecer "fácil" não
está preparado para aceitar que a insistência, a promessa e a chantagem sentimental ou profissional são
etapas numa escalada em que o uso da força, se tudo
o mais falhar, está implícito. Eque muitas vezes ele está
estuprando quem pensava estar convencionalmente
conquistando.
Alternativa "a" - O texto fala que não há súbserviência (ato de servir de maneira voluntária) da
mulher.
Alternativa "c" - Não há exagero, segundo o
autor, tanto que finaliza o texto afirmando que as
mulheres americanas estão certas.
Álternativa "d"- Não se trata de um equívoco.
Alternativa "e" - Ela não toma como amorosa
a violência da sedução. Prova disso é informar que
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homens processados nos Estados Unidos por assédio
sexual quando só o que fizeram foi uma gracinha ou
um gesto.
125. (FCC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRT 14/2016) Atente para as seguintes afirmações:
I.

1!.

No 1° parágrafo, a expressão aparente exagero
refere-se ao fato, tanto nos Estados Unidos como
nos países latinos, de uma gracinha ou certos
gestos masculinos serem tomados como assédio
sexual a uma mulher.
No 2° parágrafo, a frase sedução também pode
ser estupro contempla a possibilidade de que,
no processo da conquista amorosa, o homem
ignore a relutância com que a mulher se submete à sua iniciativa.

IIL No 3° parágrafo, a frase elas só contam com um

126. {FCC- Analista Judiciário- Area Judiciária TRT 14/2016) No segmento A hipocrisia existe, mas o
aparente exagero tem a ver com a luta da mulher americana para mudar um quadro de pressupostos e tabus
tão machistas (...), (1 ° parágrafo)
(A) a hipocrisia aqui referida é aquela que caracteriza
o comportamento dos que acompanham no Brasil a luta das mulheres americanas.
(B) pressupostos e tabus tão machistas designam os
valores que as mulheres americanus passam a
combater sob o disfarce de um relutante consentimento.
(C) a expressão aparente f?!Xa_gero .deixa ver a possibilidade de parecerem excessivas as justas
providências das mulheres americanas em sua
luta.

"não" desacreditado evidencia a convicção que
tem o autor da ineficácia da luta das mulheres
contra a moral dominante e as estruturas corporativas da sociedade atual.

{0} a luta da mulher americana expressa uma 1·eação
histórica que pouco ou nada tem a ver com os
costumes que marcam as questões ..de gênero
em outros países.

Em relação ao texto, está correto o que se afirma

(E) a expressão para mudar um quadro diz respeito
ao objetivo maior da luta das mulheres, que é
combater a hipocrisia praticada pelos políticos
americanos.

em
(A) I, H eJII.

(B) I eU, apenas.
(C)

11 e 11!, apenas.

(D) I e 111, apenas.

lEI IJ, apenas.

Alternativa correta: letra "c"- Parecem exces~
sivas por dois motivos: 1. O autor diz que a hipocrisia
existe; 2. Os homens são processados por assédio
sexual qUando s6 o que fizeram foi uma gracinha ou
um gesto.

Alternativa correta: letra "e~
I.

Errado. Refere-se à luta da mulher americana para mudar um quadro de pressupostos e tabus tão machistas lá quanto em
qualquer país latino, e que só nos parece exagerada porque ainda não chegou aqui com a
mesma força.

11. Certo. No mesmo parágrafo, acrescenta: O
homem que se criou convencido de que a mulher
resiste apenas para não parecer "fócil" não estd
preparado para aceitar que a insistência, a promessa e a chantagem sentimental ou profissionaf são etapas numa escalada em que o uso da
força, se tudo o mais falhar, está implícito.

111. Errado. Em primeiro lugar, está claro que o
autor está convicto da eficácia; em segundo
lugar, refere~se à verdadeira questão para as
mulheres americanas: o homem pode recorrer
a tudo na sociedade- desde a moral dominante
até as estruturas corporativas e de poder- para
seduzi-/as, que toda essa civilização é no fundo
um álibi montado para o estupro.

Alternativa "a''- Não se refere a quem acomPanha a luta no BrasiL

Alternativa "b" - A mulher luta para mudar
um quadro de pressupostos e tabus tão machistas
e o relutante consentimento refere-se ao estupro
(segundo parágrafo).
Alternativa "d"- Não se trata de reação

histó~

rica.

Alternativa "e" -O quadro é a luta da mulher
americana em relação a pressupostos e tabus
machistas.
127. {FCC- Analista Judiciário- Area Judiciária
- TRT 14/2016) Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento
em:
(A) uma prova da hipocrisia americana (1° pará-

grafo) = um atestado da maledicência estadu·
nidense.
(B} consentimento relutante (2° parágrafo}= aprovação explícita.

Interpretação de texto

(C) são etapas numa escalada (2° parágrafo) = consti*
tuem signos de uma reversão.
força{ ...) está impfl'cito (2° parágrafo)= o
emprego da coação(. ..) fica tácito.

(D) o uso da

(E) estruturas corporativas e de poder (3° parágrafo) =

possantes associações sindicais.

Alternativa correta: letra "d''
O Nota da autora: Questão de interpretação e
semântica.
-Usa e emprego são sinônimos; coação significa
ação ou efeito de coagir, forçar; tácito é implícito;
que está subentendido e, por iSso, não precisa ser
dito; que não se p9de traduzir por palavras.

Alternativa "a"- Prova não é atestado- declaração escrita e assinada por pessoa qualificada; mole"
dicência é difamação e hipocrisia é falsidade, fingimento.
Alternativa "b"- Consentir é aprovar; relutante é
obstinado, pertinaz, resistente e teimoso, isto é, não
possui relação com explícita- que se apresenta claramente sem dúvidas ou ambiguidades.

narrador faz toda a diferença. As inflexões da voz, os
gestos, os trejeitos faciais, os silêncios estratégicos, o
ritmo das palavras - tudo é vivo, sensível e vibrante.
A conexão se estabelece diretamente entre pessoas
de carne e osso, a situação é única e os momentos
decorrem em tempo real e bem marcado. O ouvinte
sente que o narrador se interessa por sua escuta, o
narrador sabe-se valorizado pela atenção de quem o
ouve, a narrativa os une como num caloroso laço de
vozes e de palavras.
As histórias clássicas ganham novo sabor a cada
modo de contar, na arte de cada intérprete. Não é
isso, também, o que se busca num teatro? Nas narrações, as palavras suscitam imagens íntimas em
quem as· ouve, e esse ouvinte pode, se quiser, interrompera narrador para esclarecer um detalhe, emitir
um juízo ou simplesmente uma interjeição. Havendo
vários ouvintes, forma-se uma roda viva, uma cadeia
de atenções que dá ainda mais corpo à história narrada. Nesses momentos, é como se o fogo das nossas
primitivas cavernas se acendesse, para que em volta
dele todos comungássemos o encanto e a magia que
está em contar e ouvir histórias. Na época da informática, a voz milenar dos narradores parece se fazer
atual e eterna.
(Demócrito Serapião,.inédito)

Alternativa "c"- Signo é stmbalo, sinal que indica
ou expressa alguma coisa e etapa é parte, período.
Escalada é ação de aumentar progressivamente a
intensidade de uma ação violenta ou bélica; reversão
é regresso ao primitivo estado.·
Alternativa "e" -Possante: robusto, poderoso.
Sindical significa que pertence a sindiéato: associação

de indivíduos da mesma classe ou profissão, para a
defesa de interesses classistas, profissionais ou econômicos.

Texto para responder à questão.
ERA UMA VEZ ...
As crianças de hoje parecem nascer já familiarizadas com todas as engenhocas eletrônicas que
estarão no centro de suas vidas. Jogos, internet,
e-mails, músicas, textos, fotos, tudo está à disposição à qualquer hora do dia e da noite, ao alcance dos
dedos. Era de se esperar que um velho recurso para
se entreter e ensinar crianças como adultos - con+
tar histórias - estivesse vencido, morto e enterrado.
Ledo engano. Não é incomum que meninos abandonem subitamente sua conexão digital para ouvirem
da viva voz de alguém uma história anunciada pela
vetusta entrada do "Era uma vez...~
Nas narrativas orais- talvez o mafs antigo epro;
veitoso deleite da nossa civilização - a presença do

128. (FCC- Analista Judiciário- Area Judiciária
- TRT 1412016) Afirma-se na abertura do texto: As
crianças de hoje parecem nascer jó familiarizadas com
todas as engenhocas eletrônicas que estarão no centro
de suas vidas. Com a leitura integral do texto, tal afir-

mação é
(A) contraditada pelo fato de que o verdadeiro interesse das crianças, longe de estar nas atrações
eletrõnicas, é aquele que o teatro proporciona
em suas grandes produções.
(B) ratificada quando nos certificamos de que a imaginação das crianças de hoje é estimulada sobretudo pelo manejo de jogos eletrônicos, sob o
comando criativo de cada uma delas.
(C) contraposta ao prazer inexcedível que cada

criança experimenta quando abandona a
manipulação de engenhocas eletrônicas pelo
encanto de ~tiar histórias imaginosas.
(D) ressalvada pelo fato de que o encantamento
pelas narrativas orais, com o narrador presente,
pode substituir o prazer que elas experimentam
por meio de recursos eletrônicos.
(E) minimizada ao nos darmos conta de que a
supoSta atração que as crianças sentem pelos
jogóS eletrônicos decorre da baixa atenção que
a família moderna lhes dedica.

,.
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Alternativa correta: letra "d"- Detalhe importantíssimo no comando da questão: com a leitura

(O) 11 e 111, apenas.

(C} I e lll, apenas.

integral do texto.
O autor finaliza assim o texto: Nesses momentos
(das narraçõe~), é como se o fogo das nossas primitivas
cavernas se a2endesse, para que em Volta dele todos
comungássemos o encanto e a magia que está em
contar e ouvir histórias. Na época da informática,

a voz milenar dos narradores parece se fazer atual e
eterna.
Erros:

(E)

Alternativa correta: letra "a"
O Nota da autora: Por ser questão de prova de
analista, pode ser considerada muito fácil. Basta voltar aos parágrafos mencionados que as ideias estão
explícitas.

r.

Certo: Em de se esperar que um velho recurso para
se entreter e ensinar crianças como adultos- con·
tar histórias - estivesse vencido, morto e enterrado.

!I.

Certo: a presença do narrador faz toda a diferença.
As inffexões da voz, os gestos, as trejeitos faciais, os
silêncios estratégicos, o ritmo das palavras- tudo é
vivo, sensivel e vibrante.

Alternativa "a" -longe de estar nas atrações eletrônicas: As crianças de hoje parecem nascer já fami-

liarizadas com todas as engenhocas eletrônicas que
estarão no centro de suas vidas.
Alternativa "b"- a imaginação das crianças de
hoje é estimulada sobretudo pelo manejo de jogos
eletrônicos: Não é incomum que meninos abandonem

rr, apenas.

111. Certo: As histórias clássicas ganham novo sabor a

subitamente sua conexão digital para ouvirem da viva
voz de alguém uma história anunciada pela vetusta
entrada do HEra uma vez... H.

cada modo de cantar, na arte de cada intérprete.
Não é isso, também, o que se busca num teatro?
Nas narrações, as palavras suscitam imagens
íntimas em quem as ouve, e esse ouvinte pode, se
quiser, interromper o narrador para esclarecer um
detalhe, emitir um juízo ou simplesmente uma
interjeição.

Alternativa "c" - abandona a manipulação de
engenhocas eletrônicas pelo encanto de criar histórias imaginosas: não menc(ona o abandono.
Alternativa "e" - Cuidado! Esta ideia de causa
extrapo!a o texto: baixa atenção que a famf!ia
moderna lhes dedica.

130. (FCC -Analista Judiciário -Área Judiciária
- TRT 14/2016) O recurso da progressão de ele-

129. (FCC- Analista Judiciário- Area Judiciária
- TRT 14/2016} Atente para as seguintes afirma-

mentos com o fito de dar força a um argumento é
utilizado pelo autor no interior mesmo do seguinte
segmento:

çôes:
L

11.

No 1° parágrafo, à advertência Ledo engano
segue~se a convicção de que a atração das
crianças por histórias contadas diretamente a
elas não é menor do que a que sentem pelas
desenvolvidas com recursos eletrônicos.
No 2° parágrafo, a expressão caloroso laço de
vozes e de palavras reafirma a importância já
ressaltada pela afirmação de que a presença do
narrador faz toda a diferença.
depreende~se que a analogia
entre a narrativa oral e a arte do teatro ocorre
por força de um elemento comum: a interpretação pessoal e atualizada que se pode dar ~
narrativas tradicionais.

111. No 3" parágrafo,

Em relação ao texto, está correto o que se afirma

(A)

As crianças de hoje parecem nascer já familiarizadas com todas as engenhocas ele~rónicas que estarão no centro de suas vidas. (1" Parágrafo)

(B)

A conexão se estabelece diretamente entre pessoas
de carne e osso, a situação é única e os momentos
decorrem em tempo real e bem marcado. {2° parágrafo)

(C) O ouvinte sente que o narrador se interessa por sua
escuta(... ). (2° parágrafo)
(D)

Nas narrações, as palavras suscitam imagens íntimas em quem as ouve(...). (3° parágrafo)

(E)

Nesses momentos, é como se o fogo das nossas primitivas cavernas se acendesse, para que em volta
dele todos comungássemos o encanto(... ). (3" parágrafo)

em
(A)

l,llelll.

(6)

r

e 11, apenas.

Alternativa correta: letra "b" - Progressão
significa sucessão, desenvolvimento continUado e pro-

Interpretação de texto
gressivo, que tende a progredir. Além da progressão,

tem o objetivo de dar força ao argumento.
1.

Conexão direta entre pessoas de carne e osso:
As inflexões da voz, os gestos, os trejeitos faciais,
os silêncios estratégicos, o ritmo das palavras -

tudo é vivor sensível e vibrante;
2.

Situação única (tempo real e bem marcado):
O ouvinte sente que o narrador se interessa por
sua escuta, o narrador sabe-se valorizado pela
atenção de quem o ouve, a narrativa os une como
num caloroso laço de vozes e de palavras.

Agora perceba que não existe progressão nas
demais alternativas:
Alternativa "a" - Trata-se, apenas, de uma
informação; não enfatiza a argumentação.
Alternativa "c"- Indica a consequência, mostra o quanto é bom.
· Alternativa "d"- Informa a maneira como isso
ocorre.
Alternativa "e" - Usa, lindamente, uma comparação para mostrar os efeitos que a narração
causa.

Texto para responder à questão.
O processo impregnado de complexidade, ao
qual se sobrepõem ideias de avanço ou expansão
intensamente ideologizadas, e que convencionamos
cha'mar pelo nome de progresso, tem, dentre outros,
um atributo característico: tornar a organização da
vida cada vez mais tor.tuosa, ao invés de simplificá-la.
Progredir é, em certos casos, sinônimo de complicar.
Os aparelhos, os sinais, as linguagens e os sons gradativamente incorporados à vida consomem a atenção, os gestos, a capacidade de entender. Além disso,
do manual de instruções de um aparelho e/etrõnico à
numeração das linhas de ônibus, passando pelo desenho das vias urbanas, pelos impostos escorchantes e
pelas regras que somos obrigados a obedecer~ inclusive nos atos mais simples, como a de andar a pé -,
há uma evidente arbitrariedade, às vezes melíflua, às
vezes violenta, que se insinua no cotidiano.
Não há espaço melhor para averiguarmos as
informações acima do que os principais centros urbanos. Na opinião do geógrafo Milton Santos, um marxista romântico, "a cidade é o lugar em que o mundo
se move mais; e os homens também. A co-presença
ensina aos homens a diferença. Por isso, a cidade é o
lugar da, educação e da reeducação. Quanto maior a
cidade, mais numeroso e significativo o movimento,
mais vasta e densa a co·presença e também maiores
as lições de aprendizado:
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Essa linha de pensamento, contudo, não é
seguida por nós, os realistas, entre os quais se inclui
o narrador de O silenceiro, escrito pelo argentino
Antonio di Benedetto. Para nós, o progresso transformou as cidades em confusas aglomerações, nas
quais a opressão viceja. O narrador-personagem do
romance de Di Benedetto anseia desesperadament(
pelo silêncio. Os barulhos, elementos inextricáveis dh
cidade, intrometem-se no cotidiano desse homem,
ganhando existência própria. E a própria espera do
barulho, sua antevisão, a certeza de que ele se repetirá, despedaça o narrador. À medida que o barulho
deixa de ser exceção para se tornar a norma irrevogável, fracassam todas as soluções possíveis.
A cidade conspira contra o homem. As derivações
da tecnologia fugiram, há muito, do nosso controle.
(Adaptado de: GURGEL, Rodrigo. Crítica, literatura e narratofobia. Campinas, Vide Editorial, 2015,
p. 121-125)
131. (FCC- Analista Judiciário- Area Administrativa- TRT 23/2016) Depreende-se do texto que

{A) a ideia de que a sociedade progride a partir da
vida nas cidades, tanto para o autor do texto
como para Milton Santos, concentra-se no fato
de que nelas as diferenças são assimiladas com
indulgência.
(B) à medida que a sociedade progride e dispõe de
mais aparatos eletrõnicos, a vida torna-se proporcionalmente mais simples, e ampliam-se as
formas de interação com os demais.
{C) o autor enaltece o pensamento de Milton
Santos, exposto no segundo parágrafo, valorizando especialmente a ideia do geógrafo de
que a cidade é o lugar da educação e da reeducação.
(D) o autor, por meio do uso do termo "contudo",
(3° parágrafo) estabelece a diferença entre
as ideias que os realistas têm sobre a vida na
cidade e as de Milton Santos, que seria um marxista romântico.
(E) a citação de um personagem de romance (3°
parágrafo) reitera a intenção do autor de refutar a ideia de que a cidade é desfavorável ao
homem.

Alternativa correta: letra "d" - Essa linha
de pensamento retoma a ideia (de Milton Santos)
do segundo parágrafo: ua cidade é o !ugar em que
o mundo se move mais; e os homens também. A
co-presença ensina aos homens a diferença. Por isso,
a cidade é o lugar da educação e da reeducação.
Quanto maior a cidade, mais numeroso e signifi-
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cativo o movimento, mais vasta e densa a co-presença e também maiores as lições de aprendizado"; ideias dos realistas: o progresso traÔsformou as cidades em confusas aglomerações, nas
quais a opressão viceja. O narrador-personagem
do romance de Di Benedetto anseia desesperadamente pelo silênclo.
A conjunção contudo liga essas ideias demonstrando a adversidade, a oposição entre elas.

Alternativa "a" - Para o autor do texto -não,
tanto que conclui: A cidade conspira contra o homem.
As derivações da tecnologia fugiram, há muito, do
nosso controle.

Alternativa "b" - A vida não se torna mais simples: há uma evidente arbitrariedade, às vezes melíflua,

De acordo com o texto, é paradoxal o fato de
as crianças deixarem de frequentar bibliotecas
quando chegam à adolescência.
ti.

O diretor

da Biblioteca 10 de Helsinki é descrito
como sendo visionário e utopista.

111. O sinal de dois pontos (segundo parágrafo) pode
ser substituído por "pois", precedido de vírgula.

Está correto o que consta APENAS em
(A)

telJ.

(BI 111.
(C) 11.

(0) lleJIL.
(E)

tetll.

às vezes violenta, que se insinua no cotidiano.

Alternativa "c"- Não enaltece, pois o chari1a de

Alternativa correta: letra "b"

marxista romântico, ou seja, sentimental, sensível,

comovente.
Alternativa "e"- Refutar é negar, dizer o oposto
e ocorre o contrário, pois ele acredita que a cidade é
sim desfavorável ao homem.

Texto para responder à questão.
Na Bibfioteca 10 de Helsinki é possfveller deitado na rede, fazer negócios, dançar, tocar guitarra
ou tirar uma soneca. É possível fazer praticamente
qualquer coisa que jamais se pensaria em fazer em
uma biblioteca. Isso porque seu diretor, Kari U:imsã,
pensou que no novo mundo existe pouco espaço
para as ve/hás bibliotecas e um espaço enorme para
as inovadoras.
Uimsã conhece o funcionamento das bibliotecas tradicionais: começou colocando livros nas
estantes. Mas o que chamou a atenção sobre ele é
que se deu conta do futuro.
O sucesso de Lãmsã pode ser medido: a biblioteca recebe 2.000 usuários por dia em uma cidade
com 600.000 habitantes e 36 bibliotecas. A metade
de seus usuários tem entre 25 e 35 anos. ta sonho
de qualquer bibliotecário que observa como os
grandes leitores das bibliotecas, que são as crianças, fogem ao crescer. Lãmsã, no entanto, conseguiu atrair essa faixa refratária a um espaço associado aa silêncio.

{Adaptado de: brasil.elpais.com/brasil/2015/
06113/cultura/1434216067 _290976.html)

132. (FCC - Analista Judiciário - Area Administrativa- TRT 23/2016) Atente para o que se afirma
abaixo.

O Nota da autora: Questão de interpretação e
período composto (coesão textual).
'
I.

Errado. Não é paradoxal (contraditório): A
metade de seus usuórios tem entre 25 e 35 anos.
t o sonho de qualquer bibliotecário que observa
como os grandes leitores das bibliotecas, que são
as crianças, fogem ao crescer.

11. Errado. Em hipótese alguma, pois seu projeto
funcionou: O sucesso de UimsQ pode ser medido:
a. biblioteca recebe 2.000 usuói-ios por dia em uma
cidade com 600.000 habitantes e 36 bibliotecas.
111. Certo: os dois-pontos explicam e a conjunção
pois possui valor de "porque", isto é, também

explica.

Texto para responder à questão.
Aos 45 anos, o chinês lia Zhang-Ke pode ser considerado um dos principais cineastas do mundo. Sua
idade permitiu a ele testemunhar a transição histórica
pela qual a China passou
depois de 1976, com a morte de Mao Tse-Tung, o
fim da Revolução Cultural e a subida ao poder de Deng
Xiaoping, que em poucos anos abriu o país à economia de mercado. Os filmes de lia são cada vez mais vistos no exterior, uma vez que exibem importãncia estética e oferecem um olhar sobre uma realidade pouco
conhecida aos alhos do mundo.
""Vemos cidades que estão sendo demolidas,
memórias que estão ·sendo apagadas, uma população flutuante que viaja ao sabor da_s oportunidades
econômicas, e lia quer investigar qual é o efeito dessa
transformação no indivíduo: descreve a pesquisadoai Cecflia Mello. uNa história do cinema, em geral

Interpretação de texto

os momentos de pico de criatividade vêm junto com
as transformações histórico-sociais. No mundo todo,
hoje, o diretor em que isso aparece de modo mais forte
e relevante é lia."
(Adaptado de: revistapesquisa.fapes p.br/20 15
/10/14/0S~olhos-da-china)

133. (FCC - Analis\ta Judiciário - Area Administrativa- TRT 23/2016) Atente para o que se afirma
abaixo.
I.

O reconhecimento de Jia Zhang~Ke deve-se, em
parte, ao fato de o cineasta despertar a curiosi~
dade dos espectadores estrangeiros, que pas~
sam a conhecer, por meio de seus filmes, as consequêndas das transformações sociais ocorridas
recentemente na China.

ll.

Sem prejuízo da correção gramatical e do sen·
tido, no segmento Sua idade permitiu a ele tes~
temunhar a transição histórica pela qual a China
passou depois de 1976... os trechos sublinhados
podem ser substituídos, respectivamente, por:
permitiu-lhe e por que.

li L Os elementos sublinhados em uma vez gyg exi~
bem importóncia estética e memórias !l!!!f estão
sendo apagadas... são ambos pronomes que
exercem funções diferentes.

Está correto o que consta APJ;:NAS em
(AI 111.
(8) I.

(C) I e 111.
(D) li em.

(E) l e 11.

Alternativa correta: letra ne"

O Nota da autora: Questão de interpretação,
pronome e regência.
L

Certo (interpretação): informação evidente no
primeiro parágrafo.

11.

Certo (pronome e regência). Permitiu a alguém
= permitiu-lhe; a China passou por uma transi·
ção histórica= por que ou pela qual: pronome
relativo antecedido pela preposição "por".

W. Errado (pronome): "uma vez que" é locução conjuntiva causal; memórias que (as quais) estão
sendo apagadas= pronome relativo.

DICA
Tente ~empre substituir o "que" por o qual, a
qual, os quais, as quais para ter certeza de que se trata
de pronome relativo.

Texto para responder à questão.
Depois que se tinha fartado de ouro, o mundo
teve fome de açúcar, mas o açúcar consumia escravos. O esgotamento das minas- que de resto foi pre·
cedido pelo das florestas que fornf!ciam o combustível
para os fomos-, a abolição da escravatura e, final~
mente, uma procura mundial crescente, orientam São
Paulo e o seu porto de Santos para o café. De amarelo,
passando pelo branco, o ouro tornou-se negro.
Mas, apesar de terem ocorrido essas transformações que tornaram Santos num dos centros
do comércio internacional, o local conserva uma
beleza secreta; à medida que o barco penetra lentamente por entre as ilhas, experimento aqui o primeiro
sobressalto dos trópicos. Estamos encerrados num
canal verdejante. Quase podíamos, só com estender a
mão, agarrar essas plantas que o Rio ainda mantinha
à distóncia nas suas estufas empoleiradas fá no alto.
Aqui se estabelece, num palco mais modesto, o contato com a paisagem.

O arrabalde de Santos, uma planície inundada,
crivada de lagoas e póntanos, entrecortada por riachos estreitos e canais, cujos contornos são perpetuamente esbatidos por uma bruma nacarada, assemelha-se à própria Terra, emergindo no começo da criação. As plantações de bananeiras que a cobrem são
do verde mais jovem e terno que se possa imaginar:
mais agudo que o ouro verde dos campos de juta no
delta do Bramaputra, com o qual gosto de o associar
na minha recordação; mas é que a própria fragilidade
do matiz, a sua graci/idade inquieta, comparada com
a suntuosidade tranquila da outra, contribuem para
criar uma atmosfera primordial.
Durante cerca de meia hora, rolamos por entre
bananeiras, mais plantas mastodontes do que árvores anãs, com troncos plenos de seiva que terminam
numa girândo/a de folhas elásticas por sobre uma
mão de 100 dedos que sai de um enorme lótus casta~
nho e rosado. A seguir, a estrada eleva-se até os 800
metros de altitude, o cume da serra. Como acontece
em toda parte nessa costa, escarpas abruptas prote~
geram dos ataques do homem essa floresta virgem
tão rica que para encontrarmos igual a ela terfamos
de percorrer vários mílhares de quílômetros para
norte, junto da bacia amazônica.

i-.

•

EnquantO o carro geme em curvas que já nem
poderíamos qualificar como "cabeças de alfinete~
de tal modo se sucedem em espiral, por entre um
nevoeiro que imita a alta montanha de outros climas, posso examinar à vontade as árvores e as plantas estendendo-se perante o meu olhar como espéci~
mes de museu.
(Adaptado de: LtVI-STRAUSS, Claude. Tristes Tró~
picos. Coimbra, Edições 70, 1979,p. 82-3)

J
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134. {FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRF 3/2016) O excerto, que narra<: passagem
de Lévi-Strauss por Santos, rumo a São Paulo,
(A)

representa com minúcia uma natureza que foi
preservada graças ao desenvolvimento de Santos, impulsionado pe 1o cultivo do café.
1

(B)

descreve a natureza 1pujante da região, a despeito de seu desenvolvimento econômico, a
ponto de recorrer a imagens de cunho religioso
para melhor Hustrar seu ponto de vista.

(C) tece juízo de valor a respeito do desenvolvi-

mento econômico do Brasil, tendo como pano
de fundo sua riqueza natural inexplorada.
{D) compara a natureza litorânea de Santos à encontradiça junto ao leito do rio Bramaputra, com vistas a mostrar, paralelamente, o quão luxuriante é
a natureza brasileira.
(E)

lamenta o comércio que teria destruído praticamente toda a beleza natural, reduzindo-a a
pequenos e secretos lugares, observáveis apenas em expedições como a que conduzia.

Alternativa correta: letra "b" - Natureza:
trechos no segundo, terceiro e quarto parágrafos
{incluindo a beleza secreta); desenvolvimento econômico: essas transformaçóeS que tornaram Santos
num dos centros do comércio internacional; imagens
de cunho religioso: assemelha-se à própria Terra,
emergindo no começo da criação {A Criação do
mundo- Genesis).
Alternativa "a"- Não foi graças ao desenvolvimento de Santos.
Alternativa "c" - Tece juízo de valor (julgamento feito a partir de percepções individuais) a
respeito da natureza e não do desenvolvimento econômico do Brasil.
Alternativa "d" - Associa à sua recordação.
Compara a sua gracilidade inquieta com a suntuosidade tranquila da outra.

um pouco desconcertado pela atitude do meu amigo,
um homem sabidamente isento de preconceitos. Foi-se o tempo em que ele me censurava amargamente,
numa roda revolucionária, pelo meu desinteresse em
participar de uma passeata cívica .contra a guitarra
elétrica. Nunca tive nada contra e~se instrumento,
como nada tenho contra o tamborim. O importante é
Mutantes e Mortinho da Vila no mesmo palco. '
Mas, como eu ia dizendo, estava voltando da
Europa e de sua música estereotipada, onde samba,
toada etc. siio ritmos virgens para seus melhores músicos, indecifráveis para seus cérebros eletrônicos. "56
tenho uma opção, confessou-me um italiano - sangue novo ou a antimúsica. Veja, os Beatles, foram
à fndia..." Donde se conclui como precipitada a opinião, entre nós, de que estaria morto o nosso ritmo,
o lirismo e a maficia, a malemolência. É certo que se
deve romper com as estruturas. Mas a música brasileira, ao contrário de outras artes, já traz dentro de si
os elementos de renovação. Não se trata de defender a
tradição, família ou propriedade de ninguém. Mas foi
com o samba que João Gilberto rompeu as estruturas
da nossa canção. Ese o rompimento não foi universal,
culpa é do brasileiro, que não tem vocação pro exportar coisa alguma.
Quanto a festival, acho justo que estejam todos
ansiosos por um primeiro pré mio. Mas não é bom usar
de qualquer recurso, nem se deve correr com estrondo
atrás do sucesso, senão ele se assusta e foge lago. Enão
precisa dar muita tempo para se perceber "que nem
toda loucura é genial, como nem toda lucidez é velha':
(Adaptado de: HOLANDA, Chico Buarque de, apud
Adélia 8. de Menezes, Desenho Mágico: Poesia e Político em Chico Buarque, São Pau/o, Ateliê, 2002, p. 28-29)
135. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRF 3/2016) De acordo com o te~to,

(A) o convívio harmônico entre as mais variadas ten~
dências é característica encontrada não apenas em
nossa música, mas também em artistas europeus.

Alternativa "e"- Não há tal lamentação.

(B) muito embora o samba seja parte da nova
música, o que caracteriza essencialmente sua
originalidade se deve à influência externa.

Texto para responder às questões.

(C) se os elementos novos na música não devem ser
descartados peremptoriamente, tampouco a
grande inovação menospreza o que a precede.

Estava mal chegando a São Paulo, quando um
repórter me provocou: "Mas como, Chico, mais um
samba? Você não acha que isso já está superado?"
Não tive t!!mpo de mé defender ou de atacar os outros,
coisa que anda muito em voga. Já era hora de enfrentar o dragão, como diz o Tom, enfrentar as luzes, os
cartazes, e a plateia, onde distingui um caro colega
regendo um coro pra frente, de franca oposição. Fiquei

(D) foi a partir do exemplo estrangeiro que João
Gilberto soube revolucionar a música brasileira,
ainda que os elementos para tanto sejam essencialmente locais.
(E) há uma nítida diferença entre a música brasileira
e a europeia, já que aquela se caracteriza, ao contrário desta, por uma ausência de diálogo com a
tradição.

Interpretação de texto

Alternativa correta: letra "c" - No segundo
parágrafo; Donde se conclui como precipitada a
opinião, entre nós, de que Estaria morto o nosso
ritmo, o lirismo e a malícia, a malemolênda. t certo
que se deve romper com as estruturas. Mas a música
brasileira, ao contrário de outras artes, já traz den·
tro de si os elementos de renovação.
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gularidade. A lucidez é velha: na velhice, há lucidez.
Parece meio confusa a questão, mas por eliminação,
chagar-se-ia à resposta. Vamos às ideias descabidas
nas demais alternativas:
Alternativa "b" - A fronteira entre ambas não
é clara. Palavra que extrapola: advérbio de tempo
~sempre".

Alternativa "a" - O convívio harmônico não é
uma característica de artistas europeus: estava vol~

Alternativa "c''- As inovações não devem algo à
loucura, muito menos deve haver abandono da causalidade.

tando da Europa e de sua música estereotipada, onde
samba, toada etc. são ritmos virgens para seus

Alternativa "d"- São conflitantes e nada indica
que pode conviver em obras de arte de vanguarda.

melhores músicos, indecifráveis para seus cére·
bros eletrônicos.
Alternati11a "b"- A originalidade do samba não
se deve à influência externa: E se o rompimento não
foi universal, culpa é do brasileiro, que não tem
vocação pra exportar coisa alguma.
Alternativa "d"- Não há ligação com exemplos
estrangeiros.
Alternativa "e" - O pronome demonstrativo
"aquela" retoma música brasileira e não é caracterizada pela ausência de diálogo com a tradição, muito
pelo contrário.
136. (FCC - Analista Judiciário - Área Adminis~
trativa- TRF 3/2016) Depreende-se da frase ... nem
toda loucura é genial, como nem toda lucidez é velha
que

(A) a loucura, o mais das vezes, é vista como uma
característica que marca a singularidade,
enquanto, a lucidez é um atributo costumeiro da
velhice.
(B) essas duas caracterlsticas, lucidez e loucura,

devem ser vistas com reserva, uma vez que a
fronteira entre ambas nem sempre é clara.
(C) as inovações, por mais lúcidas que sejam, devem

algo à loucura, pois é mediante o abandono da
causalidade natural que se obtém algo inusi~
tado.
(0} ambas as características podem conviver em
obras de arte de vanguarda, uma vez que não
são conflitantes.
(E) a genialidade pode ter algo de lucidez, embora,
para que isso ocorra, tenha de negar a loucura,
podendo ocorrer- o inverso, o que caracteriza
essencialmente a inovação.

Alternativa correta: letra "a" - Cuidado com
o pronome indefinido (toda) e com as negações
(nem). A loucura nem sempre é genial, isto é, aloucura marca o que é distinto, diferente, único- há sin-

Alternativa "e" - A genialidade não tem que
negar a loucura, longe disso.

Texto para responder à questão.
O museu é considerado um instrumento de neutralização- e talvez o seja de fato. Os objetos que nele
se encontram reunidos trazem o testemunho de disputas sociais, de conflitos políticos e religiosos. Muitas
obras antigas celebram vitórias militares e conquistas:
a maior parte presta homenagem às potências dom i·
nantes, suas financiadoras. As obras modernas são,
mais genericamente, animadas pelo espírito crítico:
elas protestam contra os fatos da realidade, os poderes, o estado das coisas. O museu reúne todm essas
manifestações de sentido oposto. Expõe tudo junto em
nome de um valor que se presume partilhado pore/as:
a qualidade artística. Suas diferenças funcionais, suas
divergências políticas são apagadas. A violência de
que participavam, ou que combatiam, é esquecida. O
museu parece assim desempenhar um papel de pacificação social. A guerra das imagens extingue-se na
pacificação dos museus.

Todos os objetos reunidos ali têm como princfpio
o fato de terem sido retirados de seu contexto. Desde
então, dois pontos de vista· concorrentes são possíveis. De acordo com o primeiro, o museu é por excelência o lugar de advento da Arte enquanto tal, separada de seus pretextos, libertada de suas sujeições.
Para o segundo, e pela mesma razão, é um "depósito
de despojos': Por um fado, o museu facilita o acesso
das obras a um status estético que as exalta. Por outro,
as reduz a um destíno igualmente estético, mas, desta
vez, concebido como um estado letárgico.
A colocação em museu foi descrita e denunciada
frequentemente como uma desvitalização do simbólico, e a museafização progressiva dos objetos de uso
como outros tantos esdmdafos sucessivos. Ainda seria
preciSo perguntar sobre a razão do "escândalo~ Para
que haja escdndalo, é necessário que tenha havido
atentado ao sagrado. Diante de cada crftica escandalizada dirigida ao museu, seria interessante desven-
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dar que vafor foi previamente sacralizado. A Religião?
A Arte? A singularidade absoluta da obra? A Re.vofta?
A Vida autêntica? A integridade do Cont~to o'riginaf?
Estranha inversão de perspectiva. Porque, simultanea~
mente, a crítica mais comum contra o museu apresenta-o como sendo, ele próprio, um órgão de sacralização. O museu, por retirar as obras de sua origem,
é realmente "o lugar simbólico onde o trabalho de
abstração assume seu caráter mais violento e mais
ultrajante~ Porém, esse trabalho de abstração e esse
efeito de alienação operam em toda parte. É a ação do
tempo, conjugada com nossa Husão da presença mantida e da arte conservada.
(Adaptado de:. GALARD, Jean. Beleza Exorbitante. São Pauto, Fap.-Unifesp,2012,p. 68-71)

137. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRF 3/2016) De acordo com o texto,

(A) o museu, enquanto depósito de despojos, confere destaque às características estéticas das
obras, uma vez que apaga seu contexto social de
produção.
(B) o caráter antagônico dos museus pode ser
expresso por dois pontos de vista: o da neutralização das obras modernas e o da evidenciação
das lutas políticas nas obras antigas.
(C) a crítica ao museu como um lugar que desmistifíca a arte traz em seu bojo uma contradição,
pois as acusações mais comuns lhe imputavam o
mais das vezes a sacralização das obras.
(D) o contexto original das obras, restaurado pelos
museus, não oblitera as razões sociopolíticas
que as engendraram, o que costuma ser motivo
de crítica a essas instituições.
(E) a junção das mais diversas obras de arte evidencia os conflitos políticos que as motivaram e que
opõem diferentes matrizes estéticas, de modo
que a função pacificadora dos museus pode ser
questionada.

Alternativa correta: letra "c"- No último parágrafo: Para que haja escândalo, é necessário que
tenha havido atentado ao sagrado. Diante de cada
crítica escandalizada dirigida ao museu, seria interessante desvendar que valor foi previamente sacrallzado. A Religião? A Arte? A singularidade absoluta
da obra? A Revolta? A Vida autêntica? A integridade
do Contexto original? Estranha inversão de perspectiva. Porque, simultaneamente, a crítica mais
comum contra o museu apresenta-o como sendo,
ele próprio, um órgão de sacralização. O museu,
por retirar as obras de sua origem, é realmente
"o lugar simbólico onde o trabalho de abstração

assume seu caráter mais violento e mais ultrajanteH.
Porém, esse trabalho de abstração e esse efeito de
alienação operam em toda parte. É a ação do tempo,
conjugada com nossa ilusão da presença mantida e
da arte conservada.
Alternativa "a"- Não apaga seu contexto social
de produção. No segundo parágrafo: Todos os objetos reunidos ali têm como princípio o fato de terem sido
retirados de seu contexto.

Alternativa "b" - Antagonismo (oposição): o
museu é por excelência o lugar de advento da Arte
enquanto tal, separada de seus pretextos, libertada de
suas sujeições; o museu é um ''depósito de despojos".
Mais: o museu facilita o acesso das obras a um status
estético que as exalta. Por o~trà, as reduz a um destino
igualmente estético, mas, desta vez_ concebido como
um estado letárgico.
Alternativa "d" - Oblitera (apaga, suprime) as
razões sociopolíticas: Suas diferenças funcionais, suas
divergências poffticas são apagadas.

Alternativa "e"- Não pode ser question~da. No
primeiro parágrafo: O museu parece assim desempenhar um pape f de pacificação social. A guerra das imagens extingue-se na pacificação dos museus.

Texto para as questões.
A Austria entrou para a hisfória da inteligência
do século 20 como fonte de gênios - Sigmund Freud,
o criador da psicanálise, e o pintor expressionista Egon
Schiele são alguns deles. Em outra face menos vistosa, foi também um dos berços mentais do nazismo.
Numo perspectiva mais amena, vastas regiões do pafs
são conhecidas pela sua beleza inóspita, altas montanhas, desfifadeiros e precipícios onde a neve e o verde
competem, sob a proteção de hospedarias pitorescas,
paro atrair turistas ao som da música típica da Tiro/.
Lá viveu, também, Thomas Bemhard (1931-1989),
um dos mais agressivos escritores do século passada
- e alguém que, radicado na Austria desde criança,
dedicou sua vida a falar mal do país, a ponto de tornar
esse mal-estar um dos pontos centrais de sua arte. Um
dos itens de seu testamento foi a proibição expressa de
que peças suas fossem representadas eseus textos inéditas fossem publicados no país -o mesmo país que,
hoje, subsidia a tradução de seus livros para o resto
do mundo. Podemos nos perguntar como um projeto
aparentemente tão limitado- que um leigo creditaria
a uma mera expressão de ressentimento confessional
-possa de fato se transformar em grande literatura.
Em fivros como O náufrago,
Arvores abatidas e Extinção, um narrador exasperado e aparentemente sem rumo, que se realiza
em frases a um tempo irresistlveis e intermináveis, vai

Interpretação de texto

como que destruindo a golpes de medida impaciência
qualquer possibilidade de remissão humana.
Um exemplo: flNum hotel do centro de Viena,
cidade que sempre tratou pensadores e artistas com
a maior falta de consideração e desfaçatez passíveis
e que poderia com certeza ser chamada de o grande
cemitério de fantasias e das ideias, porque di/apidou,
desperdiçou e aniquilou um número mil vezes maior
de génios do que aqueles Jos quais de fato emprestou fama e renome mundial, foi encontrado morto um
homem que, com absoluta clareza de pensamento,
deixou registrado num bilhete o verdadeiro motivo de
seu suicídio, bilhete que, então, prendeu ao paletó." O
trecho é de um das textos que compõem O imitador
de vozes.
Distinta de suas narrativas mais conhecidas, a
obra mantém intactQs a linguagem e a verve de Thomas Bernhard. Há um humor sombrio em todas as
páginas, mas nada se reduza uma anedota- o leitor
ri de algo que não consegue controlar ou definir.
Este meticuloso painel do desespero se compõe
de breves relatos aparentemente jornalísticos, casos
curiosos ou inexplicáveis. O narrador dessas histórias,
em que não há quase nada de onírico ou alegórico, frequentemente é uma representação coletiva: "chamou-nos a atenção: flconhecemos um homem: Esse "nós:
que nunca se apresenta, é a representação de um coro,
uma voz coletiva, o temível "senso comum"- ou a voz
da Austria, que Thomas Bernhard transformou numa
província asfixiante e opressiva e numa das obras
mais desconcertantes da literatura ocidental.
(Adaptado de: TEZZA, Cristovao. Disponível em:
http://www.cristovaotezza.com.br/textos/p_resenhas.htm)
138. (FCC- Analista Judiciário- Area Administrativa- TRT 9/2015) Considerado o contexto, afirma-se corretamente que
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cujos escritos provocativos causaram o banimento de suas obras do país.

Alternativa correta: l(!tra "b" - E haja críticas!
Trechos do texto: um dos mais agressivos escritores
do século passado; dedicou sua vida a f;;lar mal do
país, a ponto de tornar esse mal-estar um dos pontos centrais de sua arte; Há um humor sombrio em
todas as págir.as, mas nada se reduz a uma anedota
- o leitor ri de algo que não consegue controlar ou
definir; a voz da Áustria, que Thomas Bernhard
transformou numa província asfixiante e opressiva e numa das obras mais desconcertantes da
literatura ocidental.
Erros:

Alternativa "a"- Não compara.
Alternativa "c"- Não critica a tendência de evocar o senso comum, mas sim o fato de transformar a
Áustria numa província asfixiante e opressiva.
Alternativa "d" - Quem apresenta a Áustria
·como um país opressor é o escritor Thomas Bernhard.
Alternativa "e" - Nada indica que tenha sido
captada com precisão, nem que suas obras seriam
banidas do país.
139. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRT9/2015) De acordo com o texto, é atributo
essencial da obra de Bernhard
(A) a existência de paisagens pitorescas na região do
Tirol.
(8) a presença de um narrador onisciente.

(C) o mal-estarem relação à Áustria.
(O) o humor sarcástico por meio do qual retrata
acontecimentos bizarros.

(A} o autor compara Thomas Bernhard a outros
romancistas austríacos, concluindo ser inexplicá~
v~l o motivo pelo qual sua óbra foi canonizada.

(E) a verborragia solene, que ostenta erudição.

(B) o texto se desenvolve principalmente com base
em comentários críticos a respeito da obra do
escritor austríaco Thomas Bernhard.

Alternativa correta: letra "c" - No segundo
parágrafo: radicado na Áustria desde criança, dedicou sua vida a falar mal do pais, a ponto de tornar
esse mal-estar um dos pontos centrais de sua arte.

(C) Tezza critica a tendência de Thomas Bernhard de
evoCar um temível usenso comum" por meio de
uma voz coletiva, estratégia, no entanto, inócua
em sua obra.
{O) Tezza apresenta a Áustria como um país opressor, justificando, desse modo, o fato de ter sido
um dos países em que o nazismo floresceu.
(E) o texto discorre sobre as características do povó
austríaco, captadas com precisão por Bernhard,

Alternativa "a"- Antes de mencionar Bernhard,
o autor apresenta a Áustria (primeiro parágrafo: fonte

de gênios; berço mental do nazismo; beleza inóspita e
música típica do Tiro! que atrai turistas.
Alternativa "b"- Não de trata de atributo essencial, mas sim de uma característica, exemplo.
Alternativa "d" - Há um humor sombrio em
todas as páginas, não sarcástico (ironia insultuosa).
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Alternativa "e" - Não menciona uso excessivo
de palavras, muito menos cita llnguagem erudita.

Texto para a questão.
Há uma explicação para a escultura de Picasso
não ter sido reunida com frequéncia. Picasso, o filho
de pintor, treinado como pintor, não se levava a sério
como escultor. Não considerava as esculturas vendáveis ou tema de exposição. Ele as guardava em casa
e no estúdio, misturadas aos objetos da decoração.
Depois de sua morte, em 1973, a organização do espólio permitiu que obras fossem adquiridas por outras
coleções. Embora as esculturas ficassem longe do
público, elas foram vistas por artistas que visitavam
Picasse.

O diálogo do pintor com o escultor é constante. A
escultura, diz a curadora Ann Temke, adaptava-se ao
temperamento irrequieto de Picasse, que se permitia
improvisação no meio. Na década em que predomina
o metal, ela se diverte com a ideia do artista mais rico
da história frequentando ferros-velhos em busca de
objetos.
A influência da arte africana sobre a pintura de
Pabto Picasse é conhecida. t só admirar as sublimes
Oemoiselles D'Avígnon, que moram no quinto andar
do MaMA. Mas só quando· apreciamos a obra em
escultura a conexão fica mais evidente e compreensiva. Ann Temke lembra que a visita de Picasso ao
Museu Etnográfico de Paris, em 1907, por sugestão do
amigo e pintor André Derain, foi um divisor de águas.
*A noção de fazer um espfrito habitar uma figura vem
daí'; diz ela. nvocê não olha para a escultura eurape ia
daquele tempo epensa neste poder mágico."
A curadora vê na representação erótica das formas femininas uma âncora do diálogo entre o pintor e o escultor. nEle estava mapeando a renovação de
sua linguagem em duas e três dimensões ao mesmo
tempo.H

do momento em que percorreu com mais afinco
o campo da escultura europeia.
(D) Em decorrência da memória de seu pai, também
pintor, Picasso considerava a escultura como
uma arte menor.
(E) Embora as considerasse bem aceitas peló mercado consumidor, Picasse preferiu manter'suas
esculturas em casa, como objetos de decoração
pessoal.

Alternativa correta: letra "a" - No terceiro
parágrafo: A influência da arte africana sobre a pintura
de Pablo Picasso é conhecida. É só admirar as sublimes
Oemoiselles D'Avignon, que moram no quinto andar do
MaMA. Mas só quando apreciamos a obra em escultura a conexão fica mais evidente e compreensiva. Ann
Temke lembra que a visita de Picasso ao Museu Etnagráfico de Paris, em 1907, por sugestão do amigo e pintor André Oerain, foi um divisor de águas.

Erros:
Alternativa "b"- ao permitir que o artista percorra universos desconhecidos a ele, como os ferros-velhos. No texto: a curadora Ann Temke se diverte
com a ideia do artista mais rico da história frequentando ferros-velhos em busca de objetos.

Alternativa "c" - tornou-se mais atraente a
Picasso a partir do momento em que percorreu
com mais afinco o campo da escultura europeia.
Não pela informação citada posteriormente: "Você
r1ão olha para a escultura europeia daquele tempo e
pensa neste poder mágico."
Alternativa "d" - Picasso considerava a escultura como uma arte menor. No texto: Picasso não se
levava a sério como escultor. Não considerava as esculturas vendáveis ou tema de exposiçÓo,

Alternativa "e" ~ considerasse bem aceitas
pelo mercado consumidor. Pelo contrário: Não considerava as esculturas vendáveis ou tema de exposição.

(Adaptado de:GUIMARAES, Lúcia. O Estado de S.
Paulo. 26 Setembro 20 15)

Texto para as questões.
140. (FCC-Analista Judiciário-Área Administrativa- TRT 9/2015) Depreende-se do texto:
(A) Ao se considerar a escultura de Pablo Picasso,
em comparação com a pintura, percebe-se com
maior clareza a infiuência da arte africana.
(B) A escultura, segundo Ann Temke, adapta-se ao
temperamento desassossegado de Picasse, ao
permitir que o artista percorra universos desconhecidos a ele, como os ferros-velhos.
(C) A noção de que um espírito pode habitar uma

"figura tornOu-se mais atraente a Picasse a partir

SAUDADE DE WATERLOO

É famosa a história da mulher que se queixava de
um dia particularmente agitado nas redondezas da
sua casa e do que o movimento constante de cavaleiros e carroças fizera à sua roupa estendida para secar,
sem saber que estava falando da batalha de Waterloo, que mudaria a história da Europa. Contam que
famffias inteiras da sociedade de Washington pegaram suas cestas de piquenique e foram, de carruagem, assistir à primeira batalha da Guerra Ovil americana, em Richmond, e não tiveram baixas. A Primeira

Interpretação de texto

Grande Guerra, ou a primeira guerra moderna, mutilou uma geração inteira, mas uma geração de homens
em uniformes de combate. Mulheres e crianças foram
poupadas. Só 5 por cento das mortes na Primeira
Guerra foram de civis. Na Segunda Guerra Mundial, a
proporção foi de 65 por cento.
Os estragos colaterais da Segunda Guerra se
deveram ao crescimento simultdneo de duas técnicas
mortais, a do bombardeio aéreo e a da guerra psicológica. Bombardear populações civis foi adotado como
uma nlegítimaN tática militar, para atingir o moral do
inimigo. Os alemães começaram, devastando Londres, que tinha importância simbólica como coração
da Inglaterra mas nenhuma importância estratégica.
Mas ingleses e americanos também se dedicaram com
entusiasmo ao borr.bardeio indiscriminado, como o
que arrasou a cídade de Dresden. E os "estragos colateraisn chegaram à sua apoteose tétrica, claro, em
Hiroshima e Nagasaki.
Hoje a guerra psicológica é o pretexto legitimador
para quem usa o terror por qualquer causa. Ecada vez
que vemos uma das vítimas do terror, como o último
cadáver de uma criança judia ou palestina sacrificada
naquela guerra especialmente insensata, pensamos
de novo nos temposem que só os soldados morriam
nas guerras, e aindá era possível ser um espectador,
mesmo distraído como a dona de casa de Waterloo,
da história. Ou ser inocente.
(Adaptado de: VERISS/MO, Luis Fernando. O
mundo é bárbaro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008, pp.
123/124)

141. (FCC ~Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRT 9/2015) As referências à dona de casa de Waterloo e às famílias de Washington 'ilustram a seguinte
consideração do autor:
(A} ainda era ·possível ser também um espectador

(...) da história.
(B) ingleses e americanos se dedicaram(...) ao bombardeio indiscriminado.
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ser um espectador, mesmo distraído como a dona
de casa de Waterloo, da história. Ou ser inocente.
Alternativa "b" - Refere-se aos estragos colaterais da Segunda Guerra.
Alternativa "c"- Também se refere aos estragos
colaterais da Segunda Guerra.
Alternativa "d"- Refere-se aos alemães devastando Londres.
Alternativa "e"- A ideia está ligada ao fato de
pensarmos nos tempos em que só os soldados morriam nas guerras.

142. {FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRT 9/2015) Considere as segu·mtes afirmações:
I.

No 1° parágrafo, o segmento mutilou uma geração inteira alcança uma significação ainda mais
macabra quando se aduza ele a observação mas
uma geração de homens em uniformes de combate.

11.

No 2° parágrafo, o autor propõe uma distinção
entre duas técnicas de combate: a do bombardeio aéreo, que implicava um sem-número de
mortes, e a da guerra psicológica, que não implicava violência abusiva.

Hl. No 3° parágrafo, a guerra entre judl:'!us !:'! palestinos é lembrada para mostrar que, em nossos
dias, o terrorismo passou a adotar como justificativa para suas ações o pretexto da guerra psicológica.
Em relação ao texto, está correto o que se afirma
APENAS em
(A) I.
(8) 11.
(C) 111.
(0) I e li.

(E) llelll

(C) se deveram ao crescimento simultâneo de duas
técnicas mortais.
(0) tinha importância simbólica (...) mas nenhuma
importância estratégica.
(E) a guerra psicológica é o pretexto legitimador
para quem usa o terror.

Alternativa correta: letra "a"- No último parágrafo': Ecada vez que vemos uma das vítimas do terror,
como o último cadáver de uma criança judia ou palestina sacrificada naquela guerra especialmente insensata, pensamos de novo nos tempos em que só os
soldados morriam nas guerras, e ainda era possível

Alternativa correta: letra "c"
I.

Errado. Tornaria mais macabra se mutilasse
mulheres e crianças; mutilou uma geração inteira
de homens em uniformes de combate. Mulheres
e crianças foram poupadas.

11. Errado. Discorre sobre a guerra psicológica no
terceiro parágrafo e, em hipótese alguma, podemos afirmar que não implicava violência abusiva,
pois ~exemplifica: cadáver de uma criança judia
ou palestina sacrificada naquela guerra.

111. Certo·. Hoje a guerra psicológica é o pretexto legitimador para quem usa o terror por qualquer causa.
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Texto para as questões.
QUESTÃO DE ÊNFASE

A ênfase é um modo suspeito de expressão. Se há
casos em que ela se torna indispensável, como nas
tragédias ou na comicidade extrema, na maioria das
vezes é um artiffcio do superficial que se deseja profundo, do lateral que aspira ao centro, do insignificante que se pretende substancial. ta fala em voz gritada, o gargalhar sistemático, a cadeia de interjeições,
a produção de caretas, o insistente franzir do cenho, o
repetitivo arquear de sobrancelhas, a pronúncia caprichosa de palavras e frases que se querem sentenciosas
e inesquecíveis.

Na escrita, a ênfaSe acusa-se na profusão de
exclamações, na sistemática caixa afta, nos grafismos
espaçosos. Na expressão oral, a ênfase compromete
a verdade de um sentimento já de si enfático:
despeja risadas antecipando o final da própria piada,
força o tom compungído antes de dar a má notícia e
se marca no uso indiscriminado de termos como ucom
certeza" e "literalmente~ por exemplo: nEsse aluno está
literalmente dando o sangue na prova de Física.u Com
a ênfase, todos os gestos compõem uma dramaturgia
descontrolada.
A ênfase também parece desconfiar do alcance
de nossa percepção usual, e nos acusa, se reclamamos
do enfático. Este sempre acha que ficaremos encantados com a medida do seu exagero, e nos atribui insensibilidade se não o admiramos. Em suma: o enfático é
um chato que se vê a si mesmo como um superlativo.
Machado de Assis, por exemplo, não suportava gente
que dissesse Morro por doce de abóbora!~ Por sua vez,
o poeta Manuel Bandeira enaltecia a upaiXão dos suicidas que se matam sem explicação~ Já o enfático vive
excfamando o quão decisivo é ele ser muito mais vital
do que todos os outros seres humanos.

Em relação ao texto, está correto o que se constata APENAS em
(A) lell.
(8} lelll.
(C} Ue 111.

(0} 11.
(E} 111.

Alternativa correta: letra "d"
I.

Errado. O uso da ênfase é desnecessário: A ênfase
é um modo suspeito de expressão. Eliminadas A e

li.

Certo: Na escrita, a ênfase acusa-se na profusão
de exclamações, na sistemática caixa alta, nos
grafismos espaçosos. Na expressão oral, a ênfase
compromete a verdade de um sentimento já de si
enfático. Eliminada E.

B.

111. Errado. Está claro no texto que a
necessária. Eliminada C.

ênfas~

não é

144. (FCC- Analista Judiciário - Área Judiciária
- TRT 9/2015) No contexto, a frase a ênfase compromete a verdade de um sentimento já de si enfático

deixa ver que
(A) as emoções cuja ênfase já se possa notar nelas
mesmas são raríssimas, pois muitas requerem
algum esforço para que sua intensidade possa
ser reconhecida.

H

(Augusto Tolentino, inédito)

{8)

as emoções que carregam em si mesmas tOda
a sua real intensidade podem parecer falsas
quando afetadas pelos excessos da ênfase.

(C) o compromisso que temos com a verdade de um
sentimento faz com que precisemos recorrer à

ênfase para que ele não resulte enfraquecido.

143. (FCC- Analista Judiciário- Área Judiciária-

(O} a ênfase impossibilita que se possa vivenciar a

TRT 9/2015) Considerando-se a disposição do texto

verdade de um sentimento intenso, já que ela se
antecipa a ele e o compromete em definitivo.

em parágrafos, constata-se que:
L

no 1° parágrafo, acusa-se a pretensão que leva o
responsável pela ênfase a acreditar que o uso dela
deverá impressionar um interlocutor, a menos que
este se revele um incapacitado para admirá-la.

11. no 2° parágrafo, enfoca-se o modo pelo qual a
ênfase marca as formas de discurso da pessoa
enfática, bem como os aspectos gestuais de que
ela se serve para reforçar o tom enfático.
111. no 3° parágrafo, em tom conclusivo, levantam-se casos em que a ênfase não só se justifica mas
se torna necessária para sublinhar uma carga de
emoção efetivamente excepcional.

(E)

todo sentimento verdadeiro é imune à ênfase, e
esta se revelará uma frustrada intenção de quem
pretenda intensificá-lo por meio do exagero.

Alternativa correta: letra "b"·- Através dos
exemplos citados no texto, chegamos à resposta:
despeja risadas antecipando o final da própria piada,
força o tom compungido antes de dar a mó notícia e
se marca no uso indiscriminado de termos como "com
certeza" e "fiterafmenteu; mais: Com a ênfase, todos
os gestos compõem uma dramaturgia descontrolada,

isso significa que há falsidade.

Interpretação de texto

Alternativa "a"- Não são raras.
Alternativa "c" - Não é necessário recorrer à
ênfase.

Alternativa "d" - Em hipótese alguma impossibilita vivenciar a verdade, pois o autor deixa claro
que é um modo suspeito de expressão.
Alternativa "e" - Não é imune\ Questão bem
tranquila, concorda?

·

145. (FCC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRT 9/2015) Entre os recursos adotados na elaboração do texto, o autor
(A) se vale de Machado de Assis e de Manuel Ban-

deira para ilustrar casos em que os excessos da
ên.fase saltam à vista.
(B} emprega· palavras de sentido oposto ou antitético, como ocorre entre superficial e lateral (lo
parágrafo}.

(C} exemplifica casos em que nossa fala se deixa
contaminar pelo uso indevido de certas expressões.
(0) emprega o termo superlativo (3° parágrafo}
como um atributo que faz justiça ao talento de
quem emprega a ênfase oportunamente.
(E) se vale de elementos descritivos, como arquear
de sobrancelhas ou franzir do cenho (lo parágrafo), para realçar as reações de alguém diante
do enfático.

expressão, que abre o texto, justifica-se o emprego
do termo negritado porque
(A) podem ocorrer casos em que o emprego da
ênfase não se confirme como um excesso indesejável.
(B) é próprio do individuo enfátiCo que ele mesmo
venha a suspeitar da eficácia de suas ênfases.
(C) não se pode admitir a inocência ou a ingenuidade de quem recorre sistematicamente à
ênfase.
(0) a intolerância que cerca o emprego da ênfase

não se justifica na maioria dos casos.
(E) é patente o reconhecimento de que toda ênfase
acentua, por princípio, um exagero inadmissível.

e:m\?
Alternativa correta: letra "a"- No texto: Se há
casos em que ela se torna indispensável, como nas
tragédias ou na comicidade extrema, na maioria das
vezes é um artifício do superficial que se deseja pro. fundo, do lateral que aspira ao centro, do insignificante
que se pretende substancial.

Alternativa "bn - O indivíduo não suspeita da
eficácia.

Alternativa "c" - Refere-se a ser algo bom, ou
ruim e não indica que o enfático suspeite de sua eficácia.
Alternativa "d"- O autor tenta justificar a intolerância.

Alternativa correta: letra "c" - No texto: Na
expressão oral, a ênfase compromete a verdade
de um sentimento já de si enfático: despeja risadas
antecipando o final da própria piada, força o tom
compungido antes de dar a má notícia e se marca
no uso indiscriminado de termos como "com cer-

teza" e "literalmente".
Alternativa "a" - Machado de Assis não suportava a ênfase, mas Bandeira utílizou-a (aqui está o
erro).

Alternativa "e" - Cuidado! Palavra que extrapala a ideia do texto: toda ênfase. No infcio do texto,
Cita que às vezes a ênfase é indispensável.

® Observação: foram destacadas as ideias principais de alguns textos.das provas de TRT 4 pelo
fato de muitos leitores e alunos terem achado
muito difícil interPretar. O objetivo é facilitar o
entendimento. Sugiro que sempre sublinhe o
que mais. interessa.

Alternativa "b"- A antítese está em superficial

e profundo: artiffcio do superficial que se deseja profundo.'

Alte'rnativa "d''- Não faz justiça ao talento, pelo
contrário. O autor afirma que o enfático é um chato.
Ser chato não é talento; ser chato é defeito.
Alternativa "e" - Elementos descritivos foram
citados no segundo parágrafo, não no primeiro.
146. (FCC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRT 9/2015) Na frase A ênfase é um modo suspeito de

Atenção: Considere o texto abaixo
para_responder às questõ.es.
Ópera é um tipo de teatro no qual a maioria ou todoS os persoilagens cantam durante a
maior parte do tempo ou o .tempo todo. Nesse
sentido, é muito óbvio que ela não seja realística, e
com frequéncia, ·no decorrer de seus mais de quatrocentos anos de história, tem sido considerada exótica e estranha. 'Além disso, é quase sempre bastante ca.ra de se encenar e de se assistir. Em nenhum

.
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momento da história a sociedade, como Um toda,
conseguiu sustentar facilmente os custos exorbitantes da ópera. Por que então tanta gente gosta
dela de maneira tão profunda? Por que dedicam suas
vidas a aoresentá la escrever sobre ela assistir a ela?
Por que alguns fãs de óoera atravessam o mundo para
ver uma nova oroducão ou ouvir um crrntor favorito
oaqando imensas quantias por esse fuJ,az nrivi!égio?
E por que a óoera é a única forma de música erudita
que ainda desenvolve de modo significativo novas
audiências aaesar de que no último século ou oor
volta disso o fluxo de novas obras que uma vez foi seu
sangue vital secou até se reduzir a um débil goteiar?
Essas perguntas são mais sobre a ópera tal
como ela é hoje em dia: sobre aquilo em que a
ópera se tornou no início do século XXI. No que se
segue teremos muito a dizer sobre a história de nosso
tema, sobre as maneiras em que a ópera se desenvolveu durante sua jornada de quatrocentos anos até
nós; mas nossa ênfase será sempre no presente,
no efeito que a ópera continua a ter sobre as
audiências no mundo inteiro. Nosso objetivo é lidar
com uma forma de arte cujas obras mais populares e
duradouras foram quase sempre escritas num distante
passado europeu, [...]ma.~ cuja influência em muitos
de nós ~e cuja significãnda em nossa vida hoje em
dia~ é ainda palpável. A ópera pode nos transformar: física, emocional e intelectualmente. Queremos investigar por quê.

(Carolyn Abbatee Roger Parker. Uma história da ópera:
os últimos quatrocentos anos. Trad. Paulo Geiger. l.ed.
São Pau/o: Companhia das Letras, 2015, p. 21-22)
147. {FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRT 4/2015) Os autores do texto
(A) anunciam que têm muito a dizer e deixam entrever que suas reflexões desnudarão alguns mitos
sobre a ópera, como a visão idealizada de que
a profusão de obras já constituiu o sangue vital
desse tipo de teatro.
(8) apontam que a ópera é sempre bastante dispendiosa porque esse tipo de teatro renuncia a personagens que não se fazem presentes em cena
por meio do canto.
(C) acusam a incongruência que existe entre a socie~
dade sustentar produções caríssimas e as pessoas, diferentemente deles mesmos, não investigarem o que justificaria manter esses projetos.
(0) indicam como usual que se tome a ópera corno
um gênero dramático excêntrico, pelo fato de
representar situações estranhas ao que se considera "vida realu.
(E) expressam as intenções que têm ao escr~ver a
história da ópera, demonstrando acreditar que

-·a melhor maneira de fazê-lo é fixar-se na atualidade, auge dessa manifestação erudita.

Resposta: "d"
A ópera é considerada exótica e estranha =
gênero dramático excêntrico; é muito óbvio q'ue não
seja realistica = representa situações estranhas ao
que se considera "vida realu.

Eliminando alternativas descabidas:
desnudarão alguns mitos sobre a ópera= No
final do texto: nossa ênfase será sempre no presente, no efeito que a ópera continua a ter sobre
as audiências no mundo inteiro. Nosso objetivo é
lidar com uma forma de arte cujas obras mais populares e duradouras foram quase sempre escritas num
distante passado europeu, [...] mas cuja influência
em muitos de nós ~ e cuja :;ignificância em nossa
vida hoje em dia~ é ainda palpável. A ópera pode
nos transformar: física, emocional e intelectual·
mente. Queremos investigar por quê.
(A)

(8) porque esse .tipo de teatro renuncia a personagens que não se fazem presentes em cena por
meio do canto = Não é a explicação sobre a ópera
ser dispendiosa (conjunção "porque").

Observação:

Dispendiosa significa que demanda muito
dinheiro; que ocasiona muitas despesas; cara.
(C) 1. Não há tal acusação; 2. Não menciona a
investigação de pessoas em relação a manter esses
projetos.
Observação:

Incongruência significa falta de congruência e de
adequação; desprovido de conc.ordáncia; .sem harmonia nem identidade etc.
(E) 1. No final do texto: A ópera pode nos transformar: física, emocional e intelectualmente.
Queremos investigar por quê; 2. A atualidade não é
o ãuge dessa manifestação erudita, ela existe há quatrocentos anos. Os autores apenas querem entender
o porquê de a ópera poder nos transformar: física,
emocional e intelectualmente.
Em quatro alternativas, houve extrapo!ação das
ideias citadas no texto.
148. (FCC- À.nalista Judiciário- Area JudiciáriaTRT 4/2015) Tem sustentação no texto a ideia de que
(A) as qu€'stões fundamentais sobre a ópera são
passíveis de ser postas e respondidas somente
no contexto do século XXI, depois.de uma jornada de quatrocentos anos até a contemporaneidade.

Interpretação de texto
(B) a efemeridade é um traço característico de todo
objeto, fato, ou acontecimento cultural, que
merece reprovação.
(C) obras eruditas têm, como sempre tiveram,
público cativo, mas, em vista das atuais tendências musicais; ele está prestes a se esgotar.
(0) as formas de arte que mais se eternizam são as
que têm raízes na tradição popular, sustentáculo
das legítimas expressões culturais.
(E) obras de arte concebidas em certa cultura podem
ter seu valor depreciado quando o eventual fruidor fizer parte de outro contexto cultural.

Resposta: "e"
O
Nota da autora: se tem sustentação, significa que foi discutido.
Exatamente! No final do texto: nossa ênfase
ser' sempre no presente, no efeito que a ópera
continua a ter sobre as audiências no mundo
inteiro. Nosso objetivo é lidar com uma forma de
arte c'ujas obras mais populares e duradouras foram
quase sempre escritas num distante passado euro~ [...] mas cuja influência em muitos de nós - e
cuja significância em nossa vida hoje em dia - é
ainda palpável.
Sendo assim, chegamos à ideia de que obras de
arte concebidas em certa cultura podem ter seu valor
depreciado quando o eventual fruidor fizer parte de
outro contexto cultural.

Alternativas descabidas:
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Atenção: Considere o texto abaixo
para responder às questões.
O conceito de vergonha recobre um campo de significados bastante amplo e rico. Para o Dicionário Aurélio, por exemplo, vergonha significa: a) desonra humilhante; opróbrio, ignomfnia; b) sentimento penoso
de desonra, humilhação ou rebaixamento diante de
outrem; c) sentimento de insegurança provocada pelo
medo do ridículo, por esaúoulos etc.; timidez, acanhamento; d) sentimento da própria dignidade, brio,
honra. O Dicionário Larousse traz aproximadamente
as mesmas definições, mas acrescenta novas associações como: medo da desonra e embaraço. O Dicionário
Lexis apresenta ainda algumas definições com nuanças
diferentes: indignidade, sentimento penoso de baixeza,
de confusão, sentimento de desconforto provocado
pela modéstia, sentimento de remo;so. O que chama

a atenção nas definições de vergonha é não
somente a diversidade dos significados atribuídos a este sentimento, mas também. e sobretudo.
o fato de alguns destes significados serem opostos: desonra/honra, indignidade/dignidade, humilhação/brio. Tal oposição, observada por Harkot-de-la-Taille, faz esta autora perguntar-se que palavra é esta que recobre o não e o sim, a ausência e a
presença, o temível e o desejável.
Uma forma comum de pensar este sentimento
é afirmar que ele é simplesmente desencadeado
pela opinião de outrem. É o que, por exemplo,
sugere a definição de Spinoza segundo a qual a ver-

gonha é a tristeza que acompanha a ideia de
alguma ação que imaginamos censurada pelos
outros. E é o que, explicitamente, a antropóloga

(A) soniente no contexto do século XXI:::: As questões são mais sobre a ópera tal como eld é hoje em dia:

Benedict afirma em seu estudo sobre a sociedade
japonesa. Para ela, as culturas da vergonha enfa-

sobre aquilo em que a ópera se tornou no início do século
XXl. No que se segue teremos muito a dizer sobre a história de nosso tema, sobre as maneiras em que a ópera se
desenvolveu durante .sua jornada de quatrocentos anos
até nós; mas nossa ênfase será sempre no presente, no
efeito que a ópera continua a ter sobre as audiências no
· mundo inÍeiro.

tizam as sanções externas, opondo-se às verdadeiras culturas da culpa, que interiorizam a
convicção do pecado. Quanto ao sentimento de
vergonha, escreve que alguém poderá envergonhar-se quando é ridicularizado abertamente,
ou quando criar a fantasia para si mesmo de
que o tenha sido. Todavia, não acreditamos que
tudo esteia dito assim· a vergonha pressupõe um
controle interno: quem sente vergonha julga a
si próprio. Lembremos o fato notável de que a vergonha pode ser despertada pela simples exposição, mesmo que não acompanhada de juízo
negativo por parte dos observadores. Com efeito,
certas pessoas sentem vergonha pelo simples
fato de estarem sendo observadas. O rubor
pode subir às faces de alguém que está sendo
objeto.·da atenção de uma plateia, mesmo que
esta atenção seja motivada pelo elogio, pelo

(B) todo objeto = Efêmero significa transitório;
que tem pouca duração; breve. Não se pode afirmar
que seja um traço característico de todo objeto ...
(C) ele está prestes a se esgotar= :::: Está prestes
a se esgotar seria exagerar a ideia contida no texto.
Ao autores citam: no último século ou por volta disso, o

fluxo de novas obras, que uma vez foi seu sangue vital,
secou até se reduzir a um débil gotejar.

(D) raízes na tradição popular:::: As obras mais
populares e duradouras foram quase sempre escritas
num distante passado europeu, [...] mas cuja influência em muitos de nós- e cuja significãncia em nossa
Vida hoje em dia- é ainda palpável.

recebimento de um prémio, portanto acompanhada
de um jufzo positivo. Este tipo de vergonha não

deixa de ser psicologicamente misterioso: por
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que será que as pessoas sentem desconforto ao
serem "apenas" observadas, mesmo que ~esta
observação não contenha ameaças precisas,
mesmo que ela seja lisonjeira?
(Adaptado de: LA TAILLE, Y. Osentimento de vergonha
e suas relações com a moralidade. Psicologia: Reflexão
e Crítica, Sáo Paulo: Scie/o, 2002, 15(1}, p. 13-25)

149. (FCC- ·Analista Judiciário- Area Judiciária
- TRT 4/2015) O primeiro parágrafo do texto autoriza afirmar:
(A) A oposição comentada revela. o quanto há de
de~cuido e precipitação quando se trata de examinar conceitos relacionados à natureza da alma
humana.

(B) A diversidade de significados atribuídos à vergonha comprova o entendimento superficial do
sentimento, descrito com ambiguidade e incoerência nós mais diversos dicionádos.
(C) O uso de mas também e e sobretudo (primeiro

parágrafo) em um mesmo período instaura falta
de clareza na redação, já que não é possível compreender se o elemento agregado é de mesmo
nível ou mais importante que o primeiro mencionado.
{0) O autor recorre a dicionários de prestígio, toman-

do-os como repositórios inequívocos do conhecimento e da cultura ocidentais.
(E) O autor parte de definições que, como espécies
de comprovações prévias, conduzem à concordância com a reflexão de Harkot-de-la-Taille,
reportada a?'final.

(C) Mas também adiciona ideias e sobretudo
enfatiza, isto é, prioriza =-pertence a um nível mais
importante.
(D) Não os toma como repositórios inequívocos
do conhecimento e da cultura ocidentais, pois menciona as oposições logo em seguida.

150. (FCC- Analista Judiciário- Are a Judiciária TRT 4/2015) O segundo parágrafo valida o seguinte
comentário:
(A) A pergunta ao final faz retroceder a reflexão
desenvolvida pelo texto, na medida em que tal
indagação reafirma a impossibilidade de se-compreender a vergonha.
(B} O julgamento de outrem não tem relevância para
o sentimenco de vergonha, sendo atitude simplória imaginar que o envergonhado reaja a avalições externas.
{C) O autor não descarta as ideias de Benedict, mas

manifesta a neces,sidade de relativizá:las, como
o comprova· o trecho não acreditamos qúe tudo
esteja dito aHim {segundo parágrafo).
(O) As culturas da culpa revelam maior amadurecimento psicológico dos indivíduos do que as cu/·
turas da vergonha, uma vez que estas têm como
única referência os valores sociais.

(E) O autor prioriza o confronto de suas ideias com
as de Spinoza e Benedict, d-ispensando-se de
referir fatos ou situações objetivas em sua argumentação.

Resposta: "c"
O

Resposta: "e"- O autor inicia o texto citando
as definições de vários dicionários- Aurélio, larousse e Lexis - e, em seguida, menciona: O que

chama a atenção nas definições de vergonha
é não somente a diversidade dos significados
atribuídos a este sentimento, mas também, ~
sobretudo, o fato de alguns destes significados serem opostos: desonra/honra, indignidade/
dignidade, humilhação/brio. Tal oposição, observada por Harkot-de·La-Taille, faz esta autora
perguntar-se que palavra é esta que recobre o
não e o sim, a ausência e a presença, o temível
e o desejável.
Erros:
(A) Não há çlescuido e precipitação, muito menos
conceitos relacionados à natureza da alma humana.
(8) Não se trata de en.tendimento superficial do
sentimento, nem gera ambiguidade e incoerência,
apenas oposições.

Nota da autora: Daria para tecer vários
comentários por ser um texto interessante, vamos
nos atentar apenas às ideias mais importantes.
Quanto à alternativa C: não descarta as ideias de
Benedict (alguém poderá envergonhar-se quando é
ridicularizado abertamente, ou quando criar a fantasia para si mesmo de que o tenha sido) pelo fato
de acreditar que haja, também, outras causas (a vergonha pode ser despertada pela simples exposição,
mesmo que não acompanhada de jufzo negativo por
parte dos observadores).
{A) Na medida em que indica causa e já encontramos um erro: não é causa; não é impossível com~
preender a vergonha, afirma que é um sentimento
misterioso. Não podemos extrapolar a ideia contida
no texto.
(8) Houve erro, provavelmente, de digitação no
vocábulo "avaliaçõesn, mas de qualquer forma a ideia
não é válida: o julgamento de outrem tem relevância
para o sentimento de vergonha.

Interpretação de texto
{D) Não possuem uma única referência e a ideia
que inicia o período também não pode ser confir·
mada.

mito da objetividade para valorizar seus produtos e
cobra de seus financiadores um custo por esse trabalho.

{E) Não priorizao confronto de tais ide ias e nem
dispensa a referência de fatos e situações, pelo contrário.lsso está claro no segundo parágrafo.

Mas pode-se elaborar melhor essa análise. O
observador arriscaria afirmar que a narrativa jornalística, tal como foi construída ao longo do tempo, kf
não dá conta de acomoanhar a oerceocão da realidade amoliflcada oelo domfnjo da imagem transmitida globalmente em temoo real. Como notou o filósofo Vilém Flusser, a superffcie fnfima da tela substituí
a mundo real. O que a imprensa faz é comentar essa
superficialidade, não a realidade.

Texto para as questões.
Atenção: As questões referem-se ao texto que
segue, adaptado de Luciano Martins Costa;
o original foi publicado na edição 838 do
Observatório da Imprensa, no dia 19/02/2015.
A GRAÇA DA NÁO·NOT{CIA

A leitura critica dos jornais brasileiros pode produzir momentos interessantes, não propriamente
pelo que dizem mas principalmente pelo que tentam
esconder. O hábito de analisar criticamente o conteúdo da mídia tradicional produz calos no cérebro,
e eventualmente o observador passa a enxergar não
mais a notícia, mas a não-notfôa, ou seja, aquilo que
o noticiário dissimula ou omite.
Trata-se de um exerdcio divertido, como se o leitor
estivesse desfazendo um jogo de palavras cruzadas já
preenchido. É mais ou menos como adivinhar, a partir
das palavras que se interconectam num texto, o sentido que o autor pretendeu dar à sua construção, uma
espécie de jogo de ninterpreta~ão reverso:
Transparece o asoecto ambíguo da imprensa
quando, por exemplo, para defender o pluralismo de
sua linha editorial, jornais propõem artigos sobre tema
da atualidade a serem tratados por dois distintos analistas- "o leitor pode apreciar duas opiniões diferentes~
Ocorre que as propostas, normalmente sob a forma de
pergunta, são formuladas de modo a garantir a perspectiva de que um-ponto de vista se oponha frontal~
mente ao outro - um analista representa um "sim; o
outro um ..não" ao que está sendo perguntado pelos
editores. Como se v~ a tal ppluralidade" já nasce condicionada, porque a imprensa brasileira quer convencera
leitor de que existem apenas duas interpretações possíveis para questões complexas como as que são postas
aos analistas. São complexas, ou, no mfnimo, controversas, porque é isso que define uma notfcia.
,Uma árvore caiu. Por que a árvore caiu~- mesmo
num ·evento corriqueiro e aparentemente banal, hó
muitas respostas possíveis.
Par que a imprensa brasileira tenta pintar
tudo em preto e branco, sem considerar as muitas
tonalidades entre os dois extremos? Ora, porque a
imprensa faz parte do sistema de poder na sociedade moderna, e exerce esse poder fazendo pen·
der as opiniões para um lado ou para outro, usa o

Mas a resposta é ainda mais simples: para ser
levado a sério, um jornal precisa dar a impressão de
concretude em seu conteúdo, mas, ao se tomar refém
do mundo das imagens, produz uma concretude- ou,
como diz Flusser. uma "concreticidade" superficial.
Essa superficialidade procura esconder o propósito do conteúdo jomalfstico, que não é informar,
como pensam os leitores correligionários: é induzir
uma opinião específica.
Se tudo é opinião, tudo é não-notícia.

I

I
i·'
~
l
l

Obs.: Vifém Flusser (1920- 1991)- filósofo tcheco,
naturalizado brasileiro; professor, jornalista, conferencista e escritor.

151. {FCC-Analista Judiciário- Area Administrativa- TRT 3/2015) Compreende-se corretamente do
texto: O autor
(A) defende a ideia de que jornais instigantes são os

que contam com um leitor crítico e atualizado,
disposto a preencher as involuntárias lacunas
das matérias veiculadas.
(8) atribui interpretações grosseiras de notícias e

l:

o

desejo de enxergar a não-notícia à prática constante de analisá-las sob perspectiva cética, resultado de juízo crítico muito aguçado e resistente
à distensão.
(C) considera a leitura de jornais um exercício divertido sempre que a matéria se dispõe a adivinhações, desvendamentos relacionados tanto à
construção do texto, quanto aos fatos reais que a
teriam inspirado.

(D) mostra que matérias jornalísticas informam não
só pelo que-explicitamente comunicam, mas tam~
bém pelo que evitam comunicar; esse modo de
noticiar, em sua concretude, permite o desvendamenta de propósitos de autores e editores.
(E) expõe a ambiguidade que a imprensa pode
manifestar quando é imprecisa no trato do
assunto, falta de precisão originada por"palavras
cruzadas", isto é, intrincadas conexões na estrutura verbaL

~

:'
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Alternativa correta: letra "D" - Em primeiro
lugar, veja o título (A graça da não-notícia); na introdução, o autor esclarece: A leitura crítica dos jornais
brasileiros pode produzir momentos interessan~
tes, não propriamente pelo que dizem, mas principalmente pelo que tentam esconder. O hábito C! e
analisar criticamente o conteúdo da mídia tradicional produz calos no cérebro, e eventualmente
o otservador passa a enxergar não mais a notícia,
mas a não-notícia, ou seja, aquilo que o noticiári;J
dissimula ou omite. Defende a ideia de que jornais
instigantes são os que contam com um leitor crítico
e atualizado, disposto a preencher as involuntárias
lacunas das matérias veiculadas.
Erros:
(B}
Não a: interpretações grosseiras, desejo de
enxergar a não-notícia, perspectiva cética, resultado
crítico aguçado.
(C) Sempre (já elimina) que a matéria se dispõe a
adivinhações, inspirações.
(E) A ambiguidade de que trata o texto é o fato
de haver um ponto de vista que se oponha frontalmente ao outro.
152. {FCC -Analista Judiciário- Ãrea Administrativa- TRT 3/2015) É legítimo o seguinte comentário:
{A) {terceiro parágrafo) O aspecto ambíguo da
imprensa é apreendido em decorrência de uma
leitura reversa, aquela que vai do que está na
superfície da página ao ponto de partida do texto.
(8) (quarto parágrafo} Em Por que a árvore caiu?, tem-se exemplo de pergunta retórica, aquela que se
formula sem objetivo de receber uma resposta,
pois a questão proposta é insolúveL
(C} (quinto parágrafo) Se o segmento sem considerar

as muitas tonalidades entre os dois extremos fosse
redigido de outra forma - "sem que as muitas
tonalidades entre os dois extremos possam ser
consideradas"-, seu sentido original estaria preservado.
(D) (sexto parágrafo) Em já não dá conta de acompanhar a percepção da realidade, a substituição de
já por "de imediato" preserva o sentido original
da frase.
(E) (sexto parágrafo) O segmento amplificada pelo
domínio da imagem transmitida globalmente em
tempo real representa, segundo o autor, uma
qualidade distintiva da realidade que pode ou
não se fazer presente.

!&:t!lliiZiD
Alternativa-correta: letra "A"

Nota da autora: Questão de interpretação de
texto, coesão e coerência.

Questão difícil? Um pouco, mas perceba que as alternativas complicadas não são a resposta. A dica
é voltar à ideia do parágrafo anterior: t mais ou
menos como adivinhar, a partir das palavras que
se interconectam num texto, o sentido que o autor
pretendeu dar à sua construção, uma espécie de
jogo de "interpretação reverso".
Aprofundando: reverso significa conjunto de circunstâncias de caráter contrário ao que se espera, ou
se analisa. Esse é o tema do texto.
(B) Uma pergunta retórica é, pois estimula a reflexão.
O erro está em afirmar que a questão é insolúvel
(sem solução), já que possui muitas respostas
possíveis.
(C) Ao utilizar o verbo poder no presente do subjuntivo (possam), a ideia passa a representar uma
dúvida, uma possibilidade e altera o sentido do
trecho original (~erteza).
{0) A relação de tempo é alterada. Ao usar "já", fica
clara a ideia entre presente e passado. Exemplo
para assimilar melhor: Já estuda de forma correta (deduz-se que antes não estudava de forma
correta); substituindo por "de imediato", a ideia
passa para o presente apenas, o agora.
(E) Jdeia oposta clara no texto: a narrativa jornalística
já não dá conta de acompanhar a percepção da
realidade, amplificada pela domínio da imagem
transmitida globalmente em tempo real... a superfície ínfima da tela substitui o mundo real. O que a
imprensa faz é comentar essa superficialidade, não
a realidade.
153. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRT 3/2015) O contexto evidencia que leitores
correligionários, citados no final do texto, são:
{A) os leitores que compartilham das ideias de Martins Costa.
(B} os leitores que seguem as ideias de um partido
político.
(C) os leitores que, como se dá com jornais,se tornaram reféns do mundo das imagens.
(D) os leitores que praticam leitura crítica.
{E) os leitores que questionam o ofereci menta da
realidade em preto e branco.

l!mimil.D
Alternativa correta: letra ..,.C" - No dicionário, correligionário significa aquele que pertence
e compartilha a mesma religião, partido polrtico,
preceitos filosóficos, princípios de qualquer ou de

Interpretação de texto

semelhante natureza com outrem. A dica está na
i dela do parágrafo ·anterior: para ser levado a sério,
um jornaf precisa dar a impressão de concretude em
seu conteúdo, mas, ao se tomar refém do mundo das
imagens, produz uma concretude (uma "concreticidade" superficial).
Alternativa "A"- No contexto, não são os leitores que concordam com o autor; aliás quem compartilha das ideias de Martins Costa não é correligionário.
Alternativa "8" - No dicionário, sim, mas no
enunciado está claro que é para considerar o contexto e não há relação com partido político.
Alternativa "D"- Se eles se tornam reféns, não
praticam leitura crítica.
Alternativa "E"- Não questionam, eles aceitam.
154. (FCC- Analista Judiciário- Area Administrativa- TRT 312015) Se o jornal comentar um assunto
com superficialidade, o estará tratando
(A) judiciosamente.
(B) perfunctoriamente.

(C) laconicamente.

(0} contingentemente.
(E) sibilinamente.

Alternativa correta: letra "8"
O Nota da autora: Questão de interpretação
.e semântica. S'em dicionário, foi mesmo de assustar,
concordo com meus leitores que tanto maldisseram
a prova.
- Perfunctório é superficial, efêmero; pouco
duradouro, sendo assim o jornal comenta um
assunto perfunctor.iame~te {advérbio de modo).
Alternativa "A"- Seria antônimo e não sinônimo: de modo judicioso; em que há sensatez e
prudência; sensatamente.
Alternativa "C" - Não há relação com resumidamente, embora muitos candidatos tenham
optado por esta alternativa: em resumo, em síntese. Ora, podemos sintetizar algo e não sermos
superficiais. Resumir é condensar em poucas palavras; fazer sinopse de; sintetizar, reduzir, concentrar,
consubstanciar.
Alternativa "D" - Não há relação com casualidade, de maneira contingente, que ocorre ao
acaso.
Alternativa "E" - Significa de maneira enigmcWca, mlstica, misteriosa.
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A matéria abaixo, que recebeu adaptações, é
do jornalista Alberto Dines, e foi veiculada em
9/05/2015, um dia após as comemorações pelos
70 anos do fim da Segunda Guerra MundiaL
QUANDO A GUERRA ACABAR..•

Abre parêntese: há momentos- felizmente rarosem que a história pessoal se impõe às percepções conjunturais e o relato na primeira pessoa, embora singular, parcial, às vezes suspeito, sobrepõe-se à narrativa
impessoal, ampla, genérica. Fecha parêntese.

O descaso e os indícios de esquecimento que, na
sexta-feira (815), rodearam os setenta anos do fim da
fase europeia da Segunda Guerra Mundial sobressaltaram. Oano de 194Spegou-mecom 13 anoseadata de
8 de maio incorporou-se ao meu calendário Intimo e o
cimentou definitivamente às efemérídes históricas que
éramos obrigados a decorar no ginásio.
Seis anos antes (1939), a invasão da Polônia pela
Alemanha hitlerista- e logo depois pela Rússia soviética -empurrou a guerra para dentro da minha casa
através dos jornais e do rádio: as vidas da minha avó
paterna, tios, tias, primos e primas dos dois lados corriam perigo. Em 1941, quando a Alemanha rompeu o
pacto com a URSS e a invadiu com fulminantes ataques, inclusive à Ucrânia, instalou-se a certeza: foram
todos exterminados.
A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável,
não foi surpresa, sabíamos que seria esmagada pelos
Aliados. Nova era a sensação de paz, a certeza que
começava uma nova página da história e perceptível
mesmo para crianças e adolescentes. A prometida quimera embutida na frase Nquando a guerra acabarutornara-se desnecessária, desatualizada.
A guerra acabara para sempre. Enquanto o
retomo dos combatentes brasileiros vindos da Itália
· era saudado delirantemente, matutinos e vespertinos
- mais calejados do que a mfdio atual- nas ofertavam
que a guerra continuava feroz não apenas no Extremo
Oriente, mas também no antiquíssima Grécia, onde
guerrilheiros de direita e de esquerda, esquecidos do
inimigo comum - o nazifascísmo - se enfrentavam
para ocupar o vácuo de poder deixado pela derrotada
barbárie.
Sete décadas depois - porção ínfima da história da humanidade -, aquele que foi chamado Dia
da Vitória e comemorado loucamente nas ruas do
mundo metamorfoseou-se em Dia das Esperanças
Perdidas: a guerra não acabou. Os Aliados desvincularam-se, tàrnaram-se adversários. A guerra continua,
está ai, espalhada pefo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundfvel, salvo em breves
hiatos sem hostilidades, porém com intensos ressentimentos.
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(Reproduzido da Gazeta do Povo (Curitiba, PR) e
do Correio Popular (Campinas, SP), 915120 15;Jntertltulo do Observatório da Imprensa, edição 849)

(B) Em sua análise de ambientes de guerra, Dines
trata a Grécia como exemplo de conflito interno,
descolado do contexto da Guerra Mundial.
(C) Dines considera a imprensa de 194S menos aper·

(FCC- Analista Judiciário - Area Judiciária- TRT
3/201 S) Nesse texto, o jornalista,
(A) ao confessar sobressalto pelo que tinha ocorrido
no dia anterior, 8/5, explica-o tanto pela associação
de fatos históricos a questões pessoais, quanto pela
i<1terpretação de que há um Dia das Esperanças
Perdidas.
(BJ ao citar a volta dos combatentes brasileiros, critica a
euforia das saudações, pois evidenciava que o povo não
tinha percebido que o conflito, na mesma configuração
de 1939 a 1945, continuava.
(C) ao organizar minuciosa e cronologicamente os
episódios da Segunda Guerra Mundial, ressalta os fatos
que foram mal retratados nas comemorações dos 70
anos do fim do conflito.
(0) ao trazer sua visão pessoal sobre os principais
acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, defende
que a imprensa privilegie o ângulo particular com que o
profissional observa os fatos.
(E) ao apresentar informações e comentários sobre
a Segunda Guerra Mundial, toma-a como legítima
justificativa para a publicação de matéria que tem como
objeto questões pessoais e intimas.

Alternativa correta: letra "a"
No último parágrafo: Sete décadas depois- porção ínfima da história da humanidade ~, aquele que
foi chamado Dia da Vitória e comemorado loucamente
nas ruas do mundo metamorfoseou·se em Dia das
Esperanças Perdidas: a guerra não acabou.
(8) A guerrá não acabou (segundo parágrafo),
mas não na mesma configuração de 1939 a 1945.
(C) Não ressalta fatos que foram mal retratados,
mas sim o descaso e o esquecimento: O descaso e
os indícios de esquecimento que, na sexta-feira (815),
rodearam os setenta anos do fim da fase europeia da
Segunda Guerra Mundial sobressaltaram.
{0) No primeiro parágrafo: há momentos~ felizmente raros - em que a história pessoal se impõe às
percepções conjunturais e o relato na primeira pessoa,
embora singular, parcial, às vezes suspeito, sobrepõe-se
à narrativa impessoal, ampla, genérica.
{E) O erro está em utem como objeto questões
pessoais e íntimas". O autor simplesmente utiliza a
experiência pessoal para escrever o artigo.

feiçoada do que a imprensa contemporânea.
(O) O primeiro parágrafo é apresentado como uentre
parênteses" porque é tomado como simples an€"-xo, de conteúdo genérico, sobre a análise de con·
junturas, sem conter menção ao que vi rã no texto.
(E) Dada a natureza do texto, expressões como
empurrou a guerra para dentro da minha casa

devem ser desaprovadas, pois, ferindo o rigor
lógico, prejudicam a compreensão.

Alternativa correta: letra "a"
O
Nota da autora: Embora a questão tenha
sido muito discutida, a reposta pode ser considerada
clara. Em vários trechos do texto, há informação de
que o conflito foi constituído por mais de um estágio:
1. Seis anos antes (1939), a invasão da Polônia
pela Alemanha hitlerista empurrou a guerra
para dentro da minha casa através dos jornais
e do rádio (terceiro parágrafo);

2. Em 1941, quando a Alemanha rompeu o pacto
com a URSS e a invadiu com fulminantes ata·
ques, inclusive à Ucrânia, instalou-se a certeza:
foram todos exterminados (teréeiro parágrafo);

3. O ano de 1945 pegou-me com 13 anos e a data
de 8 de maio incorporou-se ao meu calendário
íntimo e o cimentou definitivamente às efe·
mérides históricas (segundo parágrafo); 4.· A
capitulação da Alemanha tornara-se inevitá·
vel, sabíamos que seria esmagada pelos Aliados
(quarto parágrafo);

5. No quinto parágrafo, deixa evidente a continuação da guerra e expõe os motivos: guerrilheiros de direita e de esquerda, esquecidos do ini·
migo comum - o nazifascismo -se enfrentavam

para ocupar o vácuo de poder deixado pela
derrotada barbárie;
6. No último parágrafo, outro estágio: Os Alia·

dos desvincularam-se, tornaram-se adversários. A guerra continua, está a(, espalhada pelo
mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas.

ensão:

(B) Não foi descolado do contexto da Guerra
Mundial: na antiquíssima Grécia, onde guerrilheiros de direita e de esquerda, esquecidos do inimigo
comum -o nazifascismo- se enfrentavam para ocupar o vácuo de poder deixado pela derrotada barbárie.

(A) Dines considera a Segunda Guerra Mundial conflito constituído-por mais de um estágio.

(C) ldeia que extrapola a interpretação, pois não
foi mencionada no texto.

155. (FCC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRT 3/2015) O excerto legitima a seguinte compre-

Interpretação de texto
(0} O erro está em "sem conter menção ao que
virá no texto", já que há a menção e o conteúdo não
é genérico (raros momentos}.
(E} Não prejudica a compreensão, o trecho possui clareza e coerência.

Texto para as questões.
A guerra dos dez anos começou quando um fazendeiro cubano, Carlos Manuel de Céspedes, e duzentos
homens mal armados tomaram a cidade de Santiago
e proclamaram a Independência do país em re/açiio
à metrópole espanhola. Mas a Espanha reagiu. Quatro anos depois, Céspedes foi deposto por um tribunal
cubano e, em março de 1874, foi capturado e fuzilado
por soldados espanhóis.
Entrementes, ansioso por derrubar medidas espanholas de restrição ao comércio, o governo americano
apoiara abertamente os revolucionários e Nova York,
Nova Orleans e Key West tinham aberto seus portos
a milhares de cubanos em fuga. Em poucos anos Key
West transformou-sede uma pequena vila de pescadores numa importante comunidade produtora de charutos. Despontava a nova capital mundial do Havana.
Os trabalhadores que imigraram para os Estados
Unidos levaram com eles a instituição do "/ector~ Uma
ilustração da revista Practical Magazine mostra um
desses feitores sentado de pernas cruzadas, óculos e
chapéu de abas largas, um livro nas mãos, enquanto
uma 6'/eira de trabalhadores enrolam charutos com o
que parece ser uma atenção enlevada.

O material dessas feituras em voz alta, decidido
de antemão pelos operários (que pagavam o "lector"
do próprio salário), ia de histórias e tratados políticos
a romances e'coleções de poesia. 17nham seus prediletos: O conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, por
exemplo, tornou-se uma escolha tão popular que um
grupo de trabalhadores escreveu ao autor pouco antes
da morte dele, em 1870, pedindo-lhe que cedesse o
nome de seu herói para um charuto; Dumas consentiu.
SegundoMárioSanchez, um pintor de Key West, as
leituras decorriam em silêncio concentrado e não eram
permitidos comentários ou questões antes do final da
sessão.
(Adaptado de: MANGUEL, Alberto. Uma história
da leitura. Trad. Pedro Maia Soares.
São Paulo, Cio das Letras, 1996, p. 134-136)
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(B) O texto se inicia com a apresentação do contexto

histórico que culminou na implantação de um
costume levado pelos cubanos para fábricas de
charuto americanas.
(C) O texto se desenvolve a partir de reminiscências do próprio autor a respeito de uma situação
vivenciada por ele em determinado contexto
histórico.
(D) No primeiro parágrafo, o autor introduz o
assunto principal sobre o qual irá tratar no texto,
qual seja, a imigração de operários cubanos para
os Estados Unidos.

{E} O interesse da imprensa americana, estabelecido
no 3° parágrafo, foi determinante para a disseminação, no país, de costumes introduzidos por
operários cubanos em KeyWest.

Alternativa correta: letra "b" - Trechos que
evidenciam a afirmação: ~Em poucos anos Key West
transformou-se de uma pequena vila de pescadores
. numa importante comunidade produtora de charutos." e "Os trabalhadores que imigraram para os
Estados Unidos levaram com eles a instituição do
"lector"."
Erros:

Alternativa "a"- Não há juízo de valor, já que
não há juízo sobre a correção ou incorreção de algo,
ou da utilidade de algo, baseado num ponto de vista
pessoa!.
Alternativa "c" - Não se pode afirmar que o
autor vivenciou a situação.
Alternativa "d" - Qual o assunto principal do
texto? Prática da leitura em voz alta.
Alternativa "e"- Não foi determinante {a causa,

a razão).
157. (FCC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRF 3/2014) Depreende-se do texto que

(A} a atividade de ler em voz alta, conduzida pelo
~lector", permitia que os operários produzissem
mais, pois trabalhavam com maior concentração.
(B} o hábito de ler em voz alta, levado originalmente
de Cuba para os Estados Unidos, relaciona-se ao
valor atriburdo à leitura, que é determinado culturalmente.

TRF 3/2014) Afirma-se corretamente:

(C) os operários cubanos homenagearam Alexandre
Dumas ao atribuírem a um charuto o nome de
um dos personagens do escritor.

(A} No 4° parágrafo, o autor emite um juízo de valor
a respeito do hábito levado pelos trabalhadoreS
cubanos aos Estados Unidos.

(D} ao contratar um leitor, os operários cubanos
podiam superar, em parte, a condição de analfabetismo a que estavam submetidos.

156. (FCC- Analista Judiciário- Área Judiciária-
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(E) os charuteiros cubanos, organizados coletivamente, compartilhavam a ideia de que a fruição de
um texto deveria ser comunitária, não individual.

Alternativa correta: letra "c" - No trecho:
"Tinham seus prediletos: O conde de Monte Cristo,
de Alexandre Dumas, por exemplo, toi'nou-se uma
escolha tão popular que um grupo de trabalhadores
escreveu ao autor pouco antes da morte dele, em
1870, pedindo-lhe que cedesse o nome de seu herói
para um charuto; Dumas consentiu."
Alternativa "a"- Não há relação com a produção.
Alternativa "b"- O hábito foi levado dos Estados Unidos: Os trabalhadores que imigraram para
os Estados Unidos levaram com eles a instituição do
"lector".
Alternativa "d" - Não cita contratação de leitor
e nem analfabetismo.
Alternativa "e" - Pelo contrário: "as leituras
decorriam em silêncio concentrado e não eram permitidos comentários ou questões antes do final da
sessão".

Texto para as questões.
Foi por me sentir genuinamente desidentificado
com qualquer espécie de regionalismo que escrevi
coisas como: "Não sou brasileiro, não sou estrangeiro
I Não sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhumul
"Riquezas são diferenças".
Ao mesmo tempo, creio só terem sido possíveis
tais formulações pessoais pelo fato de eu haver nascido e vivido em São Paulo. Por essa ser uma cidade
que permite, ou mesmo propicia, esse desapego para
com rafzes geográficas, raciais, culturais. Por eu ver
São Pauto como um gigante liquidificador onde as
informações diversas se misturam, gerando novas
interpretações, exceções.
Por sua multiplicidade de referências étnicas, /inguísticas, culturais, religiosas, arquitetõnicas, culinárias...
São Paulo não tem símbolos que deem conta de
sua diversidade. Nada aqui é típico daqui. Não temos
um corcovado, umá arara, um cartão postal. São
Paulo são muitas cidades em uma.
Sempre me pareceram sem sentido as guerras, os
fundamentalismos, a intolerância ante a diversidade
Assim, fui me sentindo cada vez mais um cidadão
do planeta. Acabei atribuindo parte desse sentimento
à formação miscigenada do Brasil.

Acontece que a miscigenação brasileira parece ter se
multiplicado em São Paulo, num ambiente urbano que
foi crescendo para todos os fados, sem limites.
Até a instabilidade climótica daqui parece haver
contribuído para essa formação aberta ao acaso, à
imprevisibilidade das misturas.
Ao mesmo tempo, temos preservados irlúmeros nomes indfgenas designando lugares, como /birapuera, Anhangabaú, Butantã etc. Primitivismo em
contexto cosmopolita, como soube vislumbrar Oswald
de Andrade.
Não é à too que partiram daqui várias manifestações culturais.
São Paulo fragmentária, com sua paisagem
recortada entre praças e prédios; com o ruído dos carros entrando pelas janelas dos apartamentos como
se fosse o ruído longínquo do mar; com seus crepúsculos intensificados pela poluição; seus problemas de
trânsito, miséria e violência convivendo com suas múltiplas ofertas de lazer e cultura; com seu crescímento
indiscriminado, sem nenhum planejamento urbano;
com suas belas alamedas arborizadas e avenidas de
feiura infinita.
{Adaptado de: ANTUNES, Arnaldo. Alma paulista.
Disponível em htto:!/www.amafdoantunes.com.br!.
158. {FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRF 3/2014) No texto, o autor
(A) descreve São Paulo como uma cidade marcada
por contrastes de diversas ordens.
(B) assinala a relevãncia da análise de Oswald de
Andrade a respeito do provincianismo da antiga
São Paulo.
(C) critica o fato de nomes indígenas, ininteligíveis,
designarem, ainda hoje, lugares comuns da
cidade de São Paulo.
(D) sugere que o trânsito, com seus rufdos longínquos,
é o principal problema da cidade de São Paulo.
(E) útiliza-se da ironia ao elogiar a instabilidade climática e a paisagem recortada da cidade de São
Paulo.

Alternativa correta: letra "a" - Evidências
em: praças e prédios; o ruído dos carros entrando
pelas janelas dos apartamentos como se fosse o
ruído longínquo do mar; com seus crepúsculos
intensificados pela poluição; seus problemas de
trânsito, miséri<~ e violência convivendo com suas
múltiplas ofertas de lazer e cultura; com seu crescimento indiscriminado, sem nenhum planejamento
urbano; com suas belas alamedas arborizadas e
avenidas de f~iura infinita.

Interpretação de texto
Alternativa "b" - Não menciona o provincianismo da antiga São Paulo e, quanto a Oswald, apenas foi mencionado (sabia deslumbrar).
Alternativa "c"- Não há crítica; há elogio.
Alternativa "d"- Não existe principal problema,
existem vários problemas.
Alternativa "e"- Não há ironia.
159. {FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRF 3/2014) O autor
(A) opõe a oferta de atividades de lazer disponíveis
em São Paulo ao seu desapego pessoal por rafzes
geográficas, raciais e culturais.
(B) atribui a tolerância à miscigenação brasileira à
diversidade que se exprime com grande força
em São Paulo.

(C) encontra razões plausíveis para a violência da
cidade de São Paulo e o crescimento sem limites
de sua área urbana.
(D) considera a falta de planejamento urbano da

cidaqe de São Paulo a causa da feiura infinita de
suas avenidas.
{E) estabelece uma associação entre a diversidade
típica de São Pauló" e a falta de um símbolo que
sirva de cartão postal para a cidade.

Alternativa correta: letra "e"- No quarto parágrafo: São Paulo não tem símbolos que deem conta
de sua diversidade. Nada aqui é típico daqui. Não
temos um Corcovado, uma arara, um cartão postal.
São Paulo silo muitas cidades em uma.
Alternativa "a"- Erro em "desapego pessoal".

cartar como um vicio abominável. Como se sabe, a vaidade está em todos nós em graus e com naturezas diferentes, e há uma vaidade que devemos aceitar: aquela
que corresponde não a um mérito abstrato da pessoa,
a um dom da natureza que nos tomasse filhos prediletos do céu, mas a algum trabalho que efetivamente
tenhamos reafizado, a uma razão objetiva que enrafza
a vaidade no mesmo chão que foi marcado pelo nosso
melhor esforço, pelo nosso trabalho de humanistas.
Na condição de humanistas, temos interesse pelo
estudo das formações sociais, dos direitos constitu(dos e do papel dos indivíduos, pela liberdade do pensamento filosófico que se pensa a si mesmo para pensar o mundo, pela arte literária que projeta e dd forma
em linguagem simbólica aos desejos mais íntimos; por
todas as formas, enfim, de conhecimento que ainda
tomam o homem como medida das coisas. Talvez
nosso principal desafio, neste tempo de vertiginoso
avanço tecnológico, esteja em fazer da tecnologia
uma aliada preciosa em nossa busca do conhecimento
real, da beleza consistente e de um mundo mais justotodas estas dimensões de maior peso dd que qualquer
virtua/idade. O grande professor e intelectual palestino
Edward Said, num livro cujo título já é inspiração para
uma plataforma de trabalho - Humanismo e crítica
democrática - afirma a certa altura: 'tomo humanistas, é da linguagem que partimos"; "o ato de ler é o ato
de colocar-se na posição do autor, para quem escrever
é uma série de decisões e escolhas expressas em palavras~ Nesse sentido, toda leitura é o compartilhamento
do sujeito leitor com o sujeito escritor- compartilhamento justificado não necessariamente por adesão a
um ponto de vista, mas pelo interesse no reconhecimento e na avaliação do ponto de vista do outro. Que
seja este um nosso compromisso fundamental. Que
se]a esta a nossa vaidade de humanistas.

Alternativa "b"- Apenas há menção de que a
miscigenação 'brasileira parece ter se multiplicado
em São Paulo.

(Derval Mendes Sapucaia, inédito}

Alternativa."c"- Não cita razões; cita caracterfs-

160: (FCC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRF 4/2014) O sentimento da vaidade, ao longo do
primeiro parágrafo do texto, é considerado e qualificado com alguma condescendência

ticas da violência.

Alternativa "d"- Contrasta a feiura das avenidas com suas belas alamedas arborizadas.

Texto para as questões.
VAIDADE DO HUMANISMO

A vaidade, desde sua etimologia latina vanitas,
aponta para o vazio, para o sentimento que habita o
vão. Mas é possfvel tratar dela com mais condescendência do que os moralistas rigorosos que costumam
condená-/a inapelavefmente. Pode-se compreendê-/a
como uma contingência humana que talvez seja preciso antes reconhecer com naturalidade do que des-

(A) pelo fato de ser um defeito natural, de que as
pessoas não conseguem livrar-se e contra o qual
é inútil lutar.
(B) quando sua razão de ser deriva de alguma efetiva conquista que alcançamos em virtude do
nosso trabalho.
{C) pelo fato de que os moralistas, sendo inapelavelmente rigorosos, não conseguem divisar os
méri~CJ,S espirituais de quem os detém.

(D) quando sua razão de ser se deve à generosidade
mesma com que a natureza recompensa os indivíduos por seus méritos pessoais.

:1344'
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(E) pelo fato de constituir um vício tolerável, já que
a vaidade decorre de alguma razão objeti~a pela
qual o sujeito deve se orgulhar.

em

Em relação ao texto, está correto o que consta
(A) l,llell!.

(8) I e 11, apenas.

Alternativa correta: letra "b"
O Nota da autora: Importante ressaltar o que
significa condescendência = qualidade de quem é
condescendente; que possui tOlerância, complacén~
cia e transigência.
- No primeiro parágrafo: Como se sabe, a vaidade está em todos nós em graus e com naturezas
diferentes, e há uma vaidade que devemos aceitar:
aquela que corresponde não a um mérito abstrato
da pessoa, a um dom da natureza qüe nos tornasse
filhos prediletos do céu, mas a algum trabalho que
efetivamente tenhamos realizado, a uma razão objetiva que enraíza a vaidade no mesmo chão que foi
marcado p€lo nosso melhor esforço, pelo nosso trabalho de humanistas.

(C)

Je

IIJ, apenas.

(0) 11 e 111, apenas.
(E) 111, apenas.

Alternativa correta: letra "d"
I. Errado, pois nosso principal desafio, neste tempo
de vertiginoso avanço tecnológico, esteja em fazer
da tecnologia uma aliada pre,ciosa em nossa busca
do conhecimento real, da beleza consistente e de
um mundo mais justo- todas estas dimensões de
maior peso do que qualquer virtua/idade. Não é a
razão.

tar dela com mais condescendência do que os moralistas rigorosos que costumam condená-la inapelave/mente.

11. Certo: toda leitura é o compartilhamento do
sujeito leitor com o sujeito escritor - cOmpartilhamento justificado não necessariamente por adesão
a um ponto de vista, mas pelo interesse no reconhecimento e no avaliação do ponto de vista do outro.

Alternativa "c" - A ideia não é considerada
como condescendência.

lU. Certo: o trecho mencionado no item I confirma a ideia.

Alternativa "a"- Não. Afirma que é possível tra-

Alternativa "d" - Trata-se, apenas, de uma
informação: a vaidade está em todos nós em graus e
com naturezas diferentes, e há uma vaidade que devemos aceitar: aquela que corresponde não a um mérito
abstrato da pessoa, a um dom da natureza que nos tornasse filhos prediletos do céu.
Alternativa'"e"- Apenas cita que a vaidade corresponde a uma razão objetiva que enrafza a vaidade
no mesmo chão que foi marcado pelo nosso melhor
esforço, pelo nosso trabalho de humanistas.
161. (FCC- Analista Judiciário- Área Judiciária
- TRF 4/2014) Atente para as seguintes afirmações:

I. A condição de humanistas define-se quando o
homem mesmo é tomado como a medida essencial das coisas, razão pela qual um humanista
deve desconsiderar parcerias com os avanços da
tecnologia.
IJ. Para Edward Said, no ato de ler o leitor busca
compreender o ponto de vista do autor, não para
necessariamente concordar com ele, mas para
reconhecer e ponderar a perspectiva própria do
outro.
111. Acima das representações virtuais, oferecidas
pela perspectiva tecnológica, está a busca de
conhecimento efetivo, da beleza real das coisas
e de uma melhor distribuição de justiça social.

162. {FCC- Analista Judiciário - Area Judiciária
- TRF 4/2014) Ao se definir a condição de humanis-

tas, no segundo parágrafo do texto, contempla-se a
atividade específica de um ............quando se fala em
Preenchem, adequada e respectivamente, as lacunas
da frase acima:
(A) tecnocrata -estudo das formações sociais
(B) antropólogo - arte literária que projeta e dá
forma em linguagem simbólica aos desejos mais
íntimos
(C} historiador- direitos constituídos
(O) jurista- papel dos indivíduos

(E) filósofo- pensamento que se pensa a si mesmo
para pensar o mundo
·····fy"_i<·~,

Alternativa correta: letra "e" - Não há dúvida
de que a condição de humanista está ligada à filosofia: Humanismo é a ~ ~ que coloca
os~ como principais, numa escala de importância. É uma perspectiva comum a uma grande
variedade de posturas tJ;iw que atribuem a maior
importância à dignidade, aspirações e capacidades
humanas, particularmente a mciqnqljrlqde. Embora
a palavra possa ter diversos sentidos, o significado

Interpretação de texto
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filosófico essencial destaca-se por contraposição
ao apelo ao mhrenqtuml ou a uma qvtgrirtqde superior. Desde o século XIX, o humanismo tem sido associado ao Aqtic!erimljsmq herdado dos filósofosiJJJ.aJJ,;.
~do século XVIII. A segunda informação está no
início do segundo parágrafo.
Alternativa "a"- Tecnocrata é pessoa que administra,
governante de um Estado ou alto funcionário, que
desenvolve resoluções técnicas e/ou lógicas para
solucionar dificuldades, não tendo em consideração as
particularidades humanas ou sociais.
Alternativa "b" - Antropólogo é quem estuda
antropologia: ciência que dedica ao estudo do
homem (espécie humana) em sua totalidade, tendo
em conta sua origem, desenvolvimento (físico, social,
cultural), comportamento, psicologia, particularidades raciais, hábitos, costumes, conhecimentos, crenças etc.

Alternativa "c" - Não há relação com historiador apenas, embora estude a história. O detalhe é
inserir "direitos constituídos" e com referência ao
segundo parágrafo.
Alternativa "d" - Jurista é indivíduo que possui muito conhecimento acerca do direito jurídico,
geralmente, trabalha dando consultoria e emitindo
pareceres jurídicos; jurisconsulto.
163. {FCC - Analista Judiciário- Área Judiciária
- TRF 4/2014) Considerando-se o contexto do pri-

meiro parágrafo, traduz-se ad.equadamente o
tido de um segmento em:

Alternativa "a" - Condenar: rejeitar, julgar incapaz do serviço a que é destinado;
obrigar, forçar; reprovar, censurar, refutar. Injuriar:
ofender com ações ou ditos; difamar, insultar. Implacavelmente: de maneira implacável, inflexível,
intransigente.lnapelavelmente: sem apelação; que
não se consegue apelar; que não pode ser alvo de
recur~o; irrecorrível; causar dano, estrago a.
1

Alternativa "b"- Contingência: possibilidade
de que algo se realize ou não. Essencialidade:
característica ou condição daquilo que é essenciaL
Alternativa "d"- Natureza e ocasião já eliminam
a alternativa sem precisar pensar demais. Diferente:
sem qualquer ou alguma semelhança, não possuidor
de características que denotam igualdade, que não
é igual. Anômala: característica de algo irregular ou
fora do comum. Qualidade daquilo que se opõe à
ordem natural das coisas.
Alternativa "e" - Mérito: aquilo que faz com
que uma pessoa seja digna de elogio, de recompensa; merecimento. Vantagem: primazia, exce~
lência. Abstrato: que não é concreto (real ou verdadeiro); que é resultado do processo intelectual
de abstração; que só pode existir no pensamento
(ideia); que não está relacionado com a realidade
percebida pela utilização dos sentidos.lnigualável:
que não pode ser igualado.
Questão fáçil, ou melhor, questão média.

sen~

Texto para a questão.

(A) condená~la implacavelmente= injuriá~!a inapela-

velmente
(8) contingência humana = essencialidade humanista
(C) antes reconhecer do que descartar= admitir em

vez de rejeitar
(D) naturezas diferentes= ocasiões anômalas
(E) mérito abstrato da pessoa= vantagem inigualável do sujeito

Alternativa correta: letra "c"
O

Nota da autora: Questão de interpretação e
{significado das palavras).

semãnti~a

-antes de reconhecer= admitir
-do que descartar= em vez de rejeitar.

...
DICA: Tanto "em vez de" quanto "ao invés
de" podem ser usados para expressar ideias orastas. Em vez de: pode ser aplicado quando o sentido é
de substituição; ao invés de: carrega apenas o sentid-O"
de oposição (palavras opostas}.

\

UM PROGRAMA A SER ADOTADO

O PET- Programa de Educação pelo Trabalho está fazendo dez anos, que serão comemorados num
evento promovido pelo TRF4, que contará com representantes da Fase- Fundação de AtendimentoSocioeducativo do Rio Grande do Sul.
Há dez anos seria diffcil imaginar um interno da
Fase em cumprimento de medida socioeducativa
saindo para trabalhar em um tribunal e, no final do
dia, retornar à fundação. Muitos desacreditariam da
iniciativa de colocar um adolescente infrator dentro de
um gabinete de desembargador ou da Presidência de
um tribunal. Outros poderiam discriminar esses jovens
e desejá-/os longe do ambiente de trabalho.
Todas essas barreiras foram vencidas. Em uma
década, o PET do TRF4 se tornou realidade, quebrou
preconceitos, mudou a cultura da própria instituição
e a vida de 154 adolescentes que já passaram pelo
projeto. São atendidos jovens entre 16 e 21 anos, com
escolaridade mínima da 4a série do ensino fundamental. O tribunal enfrenta o desafio de criar, desenvolver
e, principalmente, manter um programa de reinserção

\

I
l

I
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social. Os resultados do trabalho do PET com ós menores que cumprem medida socioeducativa na Fase são
considerados muito positivos quando se fala de jovens

em situação de vulnerabilidade social. Durante esses
dez anos, 45% dos participantes foiam inseridos no
mercado de trabalho e muitos já concluíram o ensino
médio; cerca de 70% reorganizaram suas vidas e con-

seguiram superar a condição de envolvimento em atividades ilícitas.

Na prática, os jovens trabalham durante 4 horas
nos gabinetes de desembargadores e nas unidades
administrativas do tribunal. Recebem atendimento
multidisciplinar, com acompanhamento jurídico, de

psicólogos e de assistentes sociais. Por meio de par-

.,

cerias com entidades, já forcim realizados cursos de
mecânica, de padaria e de garçom. Destaque a considerar é o projeto "Virando a página": oficinas de leitura e produção textual, coordenadas por servidores
do TRF4 e professores e formandos de faculdades de
Letras.
(Adaptado de: wttp://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao= noticia_ visualizar&id_noticia==-10129)

164. (FCC -Analista Judiciário - Área Judiciária
- TRF 4/2014) Atente para as seguintes afirmaçóes:
L O objetivo central do PET é o aproveitamento

de menores infratores em funçóes administrativas, exercidas em vários tribunais, de modo que
esses menores reponham com trabalho o que
ficaram devendo à sociedade, por conta de atividades ilícitas.
11. A reinserção de jovens infratores no mercado
de trabalho é um esforço que enfrenta preconceitos e barreiras sociais, pois há quem não
admita a coexistência em um mesmo espaço de
trabalho entre autoridades e menores envolvidos em práticas ilícitas.
111. O sucesso do PET não está apenas no espí-

rito afirmativo do programa, mas se reflete nos
resultados concretos que apontam, em termos
percentuais, uma expressiva inserção de jovens
infratores no mercado de trabalho.
Em relação ao texto, está correto o que consta em
(A)

l,llelll.

(8)

I e 11, apenas.

(C) 11 e 111, apenas.
(D) I e Jlf, apenas.
(E) H, apenas.

!4.!~
Alternativa correta: letra "c"

!. Errado: o objetivo do PET é a reinserção de
jovens (internos) na sociedade, através de estudo
e trabalho; cerca de 70% reorganizaram suas vidas
e conseguiram superar a condiçáo de envolvimento
em atividades ilícitas.

11. Certo. No segundo parágrafo: Há dez anos
serf,V difícil imaginar um interno da Fase e(11 cumprin1tento de medida socioeducativa saindo para
trabalhar em um tribunal e, no final do dia, retornar à fundação. Muitos desacreditariam da iniciativa de colocar um adolescente infrator dentro
de um gabinete de desembargador ou da Presidência de um tribunal. Outros poderiam discriminar esses jovens e desejá-los longe do ambiente
de trabalho.
!!I. Certo. Percentuais já me("lcionados no comentário do item I. Complementando: Durante esses

dez anos, 45% dos participantes foram inseridos
no mercado de trabalho e muitos já concluíram o
ensino médio.

Texto_
Ainda aluna de medicina, Nise da Silveira se horrorizou ao ver o professor abrir com um bisturi o corpo
de uma jia e deixar à mostra, pulsando, seu pequenino
coração.
Esse fato define a mulher que iria revolucionar o
tratamento da esquizofrenia e pór em questão alguns
dogmas estéticos em vigor mesmo entre artistas
antiacadêmicos e críticos de arte.
A mesma sensibilidade à flor da pele que a fez
deixar, horrorizada, a aula de anatomia, levou-a a
se opor ao tratamento da esquizofrenia em voga na
época em que se formou: o choque elétrico, o choque
insulínico, o choque de co/abiosol e,- pior do que tudo,
a lobotomia, que consistia em secionar uma pdrte do
cérebro do paciente. Tomou-se de revolta contra tais
procedimentos, negando-se a apficá-los nos doentes a ela confiados. Foi então que o diretor do hospital, seu amigo, disse-lhe que não poderia mantê-la
no emprego, a não ser em outra atividade que não
envolvesse o tratamento médico. - Mas qual?, perguntou ela. -Na terapia ocupacional, respondeu-lhe
o diretor.
A terapia ocupacional, naquela época, consistia em pór os internados para lavar os banheiros,
varrer os quartos e arrumar as camas. Nise aceitou
a proposta e, em pouco tempo, em lugar de faxina,
os pacientes trabalhavam em ateliês improvisados,
pintando, desenhando, fazendo modelagem com
argila e encadernando livros. Desses ateliês saíram
alguns dos artistas mais criativos da arte brasileira,
cujas obras passaram a constituir o hoje famosís-

Interpretação de texto
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simo Museu de Imagens do Inconsciente do Centro
Psiquiátrico Nacional, situado no Engenho de Dentro, no Rio.

que, insulinoterapia e lobotomia. Foi uma pioneira
na pesquisa das relações emocionais entre pacientes
e animais.

E que sua visão da doença mental diferia da aceita por seus companheiros psiquiatras.
Enquanto, pOro estes, a loucura era um processo
progressivo de degenerescência cerebral, que só se
poderia retardar com a intervenção direta no cérebro, ela via de outro modo, confiando que o trabalho criativo e a expressão artística contribuiriam
para dar ordem e equilíbrio ao mundo subjetivo e
afetivo tumultuado pela doença.

Alternativa "a"- Aprática artfstica foi decorrência de uma opção alternativa para o que chamavam,
na época, de Terapia Ocupacional.

Por isso mesmo acredito que o elemento fundamental das realizações e das concepções de Nise da
Silveira era o afeto, o afeto pelo outro. Foi por não
suportar o sofrimento imposto aos pacientes pelos
choques que ela buscou e inventou outro caminho,
no qual, em vez de ser vitima da truculência médica,
o doente se tornou sujeito criador, personalidade livre
capaz de criar um universo mágico em que os problemas insolúveis arrefeciam.
(Adaptado de: GULLAR, Ferreira. A Cura pelo
Afeto. Resmungos, São Paulo: Imprensa Oficial, 2007)

165. (FCC- Analista Judiciário- Area Administrativa- TRT 19/2014) De acordo com o texto, Nise da
Silveira

(A} propôs a prática artística como coadjuvante no
tratamento de doenças mentais, ao lado dos
procedimentos em voga à sua época.
(B) intr,oduziu mudanças na psiquiatria, deixando de
ver p loucura como um processo de degeneração mental, além de pôr em xeque ditames da
arte de seu tempo.
(C) passou a trabalhar tendo como parâmetro os

afetos dos pacientes, a despeito da prática
artística envolvida no tratamento da esquizofrenia.
(0) praticou o que havia de mais atual em termos
de tratamento psiquiátrico, o que pressupu~
nha o contato com artistas consagrados de
então.
(E) encontrou, já nas primeiras aulas de psiquiatria,
o fundamento de sua visão sobre terapia ocupacional, qual seja, a aceitação racional da doença
por parte do paciente.

Alternativa correta: letra "b" - Sim. Ela,
estando entre as primeiras mulheres no Brasil a se
formar em Medicina, dedicou sua vida à psiquiatria
e se manifestou radicalmente contrária às formas
agressivas de tratamento de sua época, tais como o
confinamento em hospitais psiquiátricos, eletrocho~

Alternativa "c" - O trabalho exercido por
Nise não passou a ter como parâmetro o afeto dos
pacientes. Segundo o autor uo elemento fundamental das realizações e das concepções de Nise da
Silveira era o afeto, o afeto pelo outro." Note que
"sempre foi" e não "passou a ser".
Alternativa "d"- Ela praticou tratamentos que
acreditava eficazes, estimulando as atividades artísticas nos pacientes.
Alternativa ne" - As primeiras aulas serviram
para traçar o perfil da mulher que se oporia a tratamentos invasivos praticados na época, fazendo com
que ela se revoltasse com tais procedimentos, buscando alternativas nunca utilizadas antes, como estimulo artístico e relações emocionais entre pacientes
e animais.
166. (FCC-AnalistaJudidário- Area Administrativa- TRT 19/2014) O autor do texto considera que

(A) os avanços obtidos por Nise da Silveira, por dizerem respeito ao tratamento _de esquizofrenia,
devem ser vistos com cautela em termos artísticos.
(8) a dimensão afetiva fez com que os pacientes passassem a se adequar aos tratamentos psiquiátricos em voga, o que foi uma grande conquista em
termos de terapia ocupacional.
{C) o afeto pelo outro foi o diferencial oferecido por

Nise da Silveira, que fez com que seus pacientes
se tornassem verdadeiros agentes em seus próprios tratamentos.
(0) a subjetividade tumultuada dos doentes adquiria ordem e equilíbrio quando eram submetidos
a tratamentos clínicos, muito embora isso arrefecesse sua capacidade artística.
(E) a arte contribui para a criação de um universo
imaginário que distrai os pacientes do cerne de
sua condição, servindo de cura para suas enfer~
midades.

Alternativa correta: letra "c" - Encontramos
essa premissa no trecho abaixo:

"Por isSo mesmo acredito que o elemento fundament<ll das realizações e das concepções de Nise da
Silveira era o afeto, o afeto pelo outro. Foi por não
suportar o sofrimento imposto aos pacientes pelos
choques que ela buscou e inventou outro caminho,

Revisaçoe -língua Portuguesa • Duda Nogueira
no qual, em vez de ser vítima da truculência médica,
o doente se tornou sujeito criador, personalidade
livre capaz de criar um universo mágico em que os
problemas insolúveis arrefeciam." (grifo nosso)

Alternativa "a"- O autor deixa bem claro que
as atividades artísticas foram coadjuvantes nos trata~
mentos propostos por Nise, o que só colaborou para
avanços na medicina psiquiátrica.
Alternativa "b" - Os pacientes não se adaptavam aos tratamentos em voga (eletrochoques,
lobotomia, insulinoterapia). O que ocorreu foi que a
sensibilidade de Nise vislumbrou alternativas como
estímulos artísticos e relações afetivas com animais.
Alternativa "d"- Ao·contrário: os tratamentos
clínicos praticados na época apenas tumultuavam
ainda mais a ordem e o equ"díbrio dos pacientes.

queridos loucos. Sabia-a culta e boa, Rache/ de Queiroz me afirmara a grandeza moral daquela pessoinha
tímida, sempre a esquivar-se, a reduzir-se, como a escusar-se de tomar espaço. Nunca me havia aparecido
criatura mais simpática. O marido, também médico,
era meu velho conhecido Mário Magalhães. Pedi notícias dele: estava em liberdade. E calei-me, num vivo
constrangimento.

a

De pijama, sem sapatos, seguro verga preta,
achei-me ridículo e vazo; certamente causava impressão muito infeliz. Nise, acanhada, tinha um sorriso
doce, fitava-me os bugalhos enormes, e isto me agravava a perturbação, magnetizava-me. Balbuciou
imprecisões, guardou silêncio, provavelmente se arrependeu de me haver conVidado para deixar-me assim
confuso.

Alternativa "e" - A arte não distrai o paciente,

(RAMOS, Graciliano, Memórias do Cárcere,
vol. 1. São Paulo,Record, 1996, p. 340 e 341)

ela colabora para sua liberdade de expressão, aliviando os sintomas das doenças psiquiátricas e canalizando suas atitudes para a ordem e o equilíbrio.

167. (FCC -Analista Judiciário- Área AçfministraM
tiva- TRT 19/2014) De acordo com o texto,
(A) Nise da Silveira apresenta-se a Gradliano 'Ramos,

No texto abaixo, Gradliano Ramos narra
seu encontro com Nise da Silveira.

que se sente constrangido por não saber quem
ela é, enquanto ela demonstra já conhecê-lo.
(B) Graciliano Ramos arrepende-se de conhecer

Chamaram-me da porta: uma das mulheres recolhidas à safa 4 desejava falar comigo. Estranhei. Quem
seria? Eonde ficava a sala 4? Um sujeito conduziu-me
ao fim da plataforma, subiu o corrimão e daí, com agilidade forte, galgou uma janela. Esteve alguns minutos conversando, gesticulando, pulou no chão e convidou-me a substituí-lo. Que? Trepar-me àquelas alturas,
com tamancos?
Examinei a distância, receoso, descalcei-me,
resolvi tentar a difícil acrobacia.A desconhecida amiga
exigia de mim um sacriffcio;a perna, estragada na operação, movia-se lenta e perra; se me desequilibrasse,
iria esborrachar-me no pavimento inferior. Não houve
desastre. Numa passada larga, atingi o vão da janela;
agarrei-me aos varões de ferro, olhei o exterior, zonzo,
sem perceber direito por que me achava ali. Uma voz
chegou-me, fraca, mas no primeiro instante não atinei
com a pessoa que falava. Enxerguei o pátio, o vestíbulo,
a escada jó vista no dia anterior. No patamar, abaixo
de meu obseNatório, uma cortina de lona ocultava a
Praça Vermelha. Junto, à direita, além de uma grade
larga, distingui afinal uma senhora pálida e magra, de
olhos fixos, arregalados. O rosto moço revelava fadiga,
aos cabelos negros misturavam-se alguns fios grisalhos. Referiu-se a Maceió, apresentou-se:
- Nise da Silveira.
Noutro lugar o encontro me daria prazer. O que
senti foi surpresa, lamentei ver minha conterrânea fora
do mundo, longe da profissão, do hospital, dos seus

pessoalmente Nise da Silveira, muito embora
ela tenha demonstrado simpatia por sua situação.
(C) Nise da Silveira passa a guardar silêncio ao perceber que o escritor, descalço e de pijama, encontrava-se bastante infeliz.
(D) defronte a sua nova amiga, o escritor sente-se
pouco à vontade, uma vez que não possuíam afinidades profissionais, tampouco suspeitavam a
razão de estarem no mesmo lugar.
(E) o encontro entre Gradliano Ramos e Nise da Silveira ocorreu de maneira inusitada para o escri~
tor, que se mostrou constrangido em virtude da
situação em que se encontravam.

Alternativa correta: letra "e" - Podemos per*
ceber claramente o constrangimento do escritor no
trecho abaixo:
"A desconhecida amiga exigia de mim um sacrifício; a perna, estragada na operação, movia~se lenta e
perra [...]Numa passada larga, atingi o vão da janela;
agarrei-me aos varões de ferro, olhei o exterior,
zonzo, sem perceber direito porque me achava ali.
[, ..]E calei-me, num vivo constrangimento.
De pijama, sem sapatos, seguro à verga preta,
achei-me ridlculo e vazo; certamente causava
impressão muito infeliz.H {grifo nosso)

Interpretação de texto

Alternativa "a"- Ele sabe quem é ela, sua profissão, conhece seu marido. O constrangimento se deu
pela situação em que se encontravam: prisão, pijamas, descalço, pendurado ao vergalhão da janela.

Alternativa "b" - Não houve arrependimento
em conhecê-la, apenas o escritor manifesta que n
Noutro lugar o encontro me daria prazer.n
Alternativa "c" - O silêncio instalou-se, pois

111 - ErradO. Se a primeira vírgula for retirada
haverá prejuízo semântico, pois o adjetivo uzonzou,
originalmente está ligado ao sujeito elíptico "eu".
Com a alteração, o mesmo adjetivo passaria a qualificar o vocábulo "exterior". Analise, abaixo, as duas
situações:
Sentido original (eu) olhei o exterior, zonzo, sem
perceber

'

Nise arrependeu-se de ter colocado Graciliano
naquela situação confusa e constrangedora. Analise:

Sentido após alteração (eu) olhei o exterior
zonzo, sem perceber

u[...] Balbuciou imprecisões, guardou silêncio,
provavelmente se arrependeu de me haver convi.dado para deixar-me assim confuso." (grifo nosso)

Texto.

Alternativa "d" -Afinidades existiam. A razão
de estarem ali era conhecida. O que o deixou pouco
à vontade foi a situação confusa e constrangedora.

Errãnda

Só porque

erro
168. (FCC- Analista Judiciário- Área Administrativa- TRT 19/2014) Considere as afirmações abaixo.
L

No trecho Chamaram-me da porta: uma das
mulheres recolhidas à sala 4 desejava falar comigo.
Estranhei. Quem seria? E onde ficava a sala 4? 0"'
parágrafo), a pontuação contribui para o clima de
perplexidade pretendido pelo narrador.

encontro

o que não se
procura
só porque
erro

As perguntas Que? Trepar-me àquelas alturas,
com tamancos? (lo parágrafo) são retóricas, de
maneira que se podem suprimir os pontos.de
interrogação.

invento

UI. No segmento ...olhei o exterior, zonzo, sem perceber direito porque me achava ali (2"' parágrafo),
a vírgula imediatamente após nexteriorn pode ser
suprimida, sem prejuízo para o sentido originaL

a coisa

11.

Está correto o que se afirma APENAS em
(A) I.
(B) 11.

(C) 11 elll.
(0) I e li.

(E) lelll.

o labirinto
a busca

o causo da
procura
só porque

erro
acerto: me

construo
Margem de
erro: margem
de liberdade.

Alternativa correta: letra "a"
O Nota da autora: Questão de interpretação e
pontuaÇão.
I - Certo. O clima de perplexidade é estimulado
por orações curtas e interrogativas. O narrador está
em busca de respostas. Respostas rápidas.
11 -Errado. Se os pontos de interrogação forem
suprimidos, deixarão de ser retóricas, aquelas perguntas que não exigem respostas, apenas reflexão e
interação do leitor.

(FONTELA, Orides, Poesia Reunida, São Paulo,
CosacNaify, 2006, p. 202)
169. {FCC- Analista Judiciário- Are a Administra-

tiva- TRT 19{2014) De acordo com o poema,
(A) construir-se significa aprender com os erros, evitando-os de maneira a não comprometer sua
liberdade.
(B) o erro, como eliminação de uma possibilidade
falh-a, constitui um mecanismo de aferição na
busca pelas coisas certas.

.
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(C) o erro, ao desviar-se de uma finalidade predeter-

minada, abre a possibilidade do caminho inusitado, identificado aqui com a liberdade.
{D) acertar envolve dificuldades equiparáveis às de
um labirinto, cuja única saída é aqui identificada
com a liberdade.
(E) erro e acerto são noções imprecisas, comparáveis a um labirinto conceitual, e sua compreensão depende da finalidade de cada busca.

Revisaço*- Língua Portuguesa • Duda Nogueira

I- Correto: o autor usa uma sequência de expressões curtas que causam a impressão de gradação
que é uma figura de linguagem, relacionada com
a enumeração, onde são expostas determinadas
ideias de forma crescente, em direção a um clímax,
que seria o próprio labirinto.
H- Correto:) os dois-pontos marcam uma situação catafórica, ou seja, a citação de algo q'Je explicará o que foi dito anteriormente.
"só porque
erro

Alternativa correta: letra "c" - De acordo com
o poema, o erro pode levar ao caminho da liberdade,
desde que esse não seja o objetivo pré-determinado.
O autor compara a margem de erro à marg~õm de
liberdade de alguém que se permite errar, pois: "só
porque erro/acerto: me/construo".
Alternativa "a"- O poema não sugere que se
deva evitar erros.
Alternativa "b" - O poema não coloca o erro
como mecanismo de aferição.
Alternativa "d"- Não, o poema diz que "só porque/ erro/ invento/ o labirinto".
Alternativa "e"- Erro e acerto não são noções
imprecisas.

170. {FCC- Analista Judiciário -Area Administrativa- TRT 19/2014) Considere as afirmações abaixo.
I. A terceira estrofe do poema (A busca I a coisa I
a causa da I procura) pode ser entendida como uma
explicação do que seja o labirinto.

11. Nas duas últimas estrofes, os dois-pontos introduzem não apenas uma explicação, mas também
uma consequênda do que é dito anteriormente.
111. Em prosa, mantendo-se a correção e o sentido, as duas primeiras estrofes podem ser reescritas do seguinte modo: "Só porque erro, encontro,
o que não se procura só, porque erro invento, o
labirinto".
Está correto o que se afirma APENAS em
{A) lell.
{8) I e !I!.

(C) 111.
(D) 11.
(E) 11elll.

Alternativa correta: letra "an
O Nota da autora: Questão de interpretação e
pontuação. ·

acerto: me
construo
Observe que o acerto é a construção!
Margem de
erro: margem
de liberdade."
E a margem de erro é a própria liberdade.

!11 - Errado. Ao transpor os versos para a prosa,

o período ficou totalmente prejudicado pela pontuaçào, As vírgulas não podem separar o verbo de seu
complemento. No caso, elas separam, equivocadamente, o VTD do Objeto Direto. Levando em consideração que se trata de oração subordinada deslocada à
frente da oração principal, o período estaria corretamente pontuado se estivesse escrito assim: "Só por~
que erro, encontro o que não se procura; só porque
erro, invento o labirinto".

Texto.

O MAQU/NfSTA empurra a manopla do acelerador. O trem cargueiro começa a avançar pelos vastos e desertos prados do Cazaquistão, deixando para
trás a fronteira com a China.
O trem segue mais ou menos o mesmo percurso da lendária Rota da Seda, antigo caminho que
ligava a China à Europa e em usado para o transporte de especiarias, pedras preciosas e, evidentemente, seda, até cair em desuso, seis séculos atrás.
Hoje, a rota está sendo retomada para transportar uma carga igualmente preciosa: /aptops e acessórios de inforfnátíca fabricados na China e enviados por trem expresso para Londres, Paris, Berlim e
Roma.
A Rota da Seda nunca foi uma rota única, mas
sim uma teia de caminhos trilhados por caravanas
de camelos e cavalos a partir de 120 a.C., quando
Xi'an - cidade do centro-oeste chinês, mais conhecida por seus guerreiros de terracota - era a capital
da China.

Interpretação de texto
As caravanas começavam cruzando os desertos do oeste da China, viajavam por cordilheiras
que acompanham as fronteiras ocidentais chinesas
e então percorriam as pouco povoadas estepes da
Asia Central até o mar Cáspio e além.
Esses caminhos floresceram durante os primórdios da Idade Média. Mas, à medida que a navegação marftima se expandiu e que o centro política da
China se deslocou para Pequim, a otividade econômica do país migrou na direção da -costa.
Hoje, a geografia econômica está mudando
outra vez. Os custos trabalhistas nas cidades do leste
da China dispararam na última década. Par isso as
indústrias estão transferindo sua produção para o
interior do país.

O envio de produtos por caminhão das fábricas do interior para os portos de Shenzhen ou Xangai- e de lá por navios que contornam a fndia e cruzam o canal de Suez- é algo que leva cinco semanas. O trem da Rota da Seda reduz esse tempo para
três semanas. A rota marítima ainda é mais barata
do que o trem, mas o custo do tempo agregado por
mar é considerável.
fnicialmente1 a experiência foi realizada nos
meses de verão, mas agora algumas empresas planejam usar o frete ferroviário no próximo inverno
boreal. Para isso adotam complexas providências
para proteger a carga das temperaturas que podem
atingir 40 oc negativos.
(Adaptado de: www1.folhauol.com.br/FSP/

newyorktimes/122473)
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Alternativa correta: letra "b" - No sexto pará·
grafo do texto fica bastante claro que a navegação
marítima colaborou para a migração da atividade
comercial em direção da costa. Acompanhe no trecho abaixo:
"[...]Esses caminhos floresceram durante os primórdios da Idade Média. Mas, à medida que a navegação marítima se expandiu e que o centro político
da China se deslocou para Pequim, a atividade econômica do pais migrou na direção da costa.
Alternativa "a"- Não se conclui que o frio oferecia obstáculos a camelos e cavalos.
Alternativa "c"- O frete ferroviário não deve ser
substituído pelo marítimo, uma vez que este é muito
mais dispendioso considerando-se o tempo necessário para o transporte.
Alternativa "d"- Aexportação atualmente é de
produtos eletrônicos (laptops e acessórios de informática).
Alternativa "e"- Naquela época, os caminhos
eram terrestres e trilhados por caravanas de camelos
e cavalos.

Texto.
De-que forma o conhecimento da cultura renascentista pode auxiliar no entendimento do presente?

(D) A partir da retomada da Rota da Seda, as fábricas chinesas voltaram a exportar quantidades
significativas de especiarias.

A história da cultura renascentista ilustra com
clareza o processo de construção cultural do homem
moderno e da sociedade contemporânea. Nela se
manifestam, já muito dinâmicos e predominantes,
os germes do individualismo, do racionalismo e da
ambição ilimitada, tfpícos de comportamentos mais
imperativos e representativos do nosso tempo. Ela
consagra a vitória da ra?ão abstrata, que é a instância suprema de toda a cultura moderna, versada no
rigor das matemáticas que passarão a reger os sis,
temas de controle do tempo e do espaço. Será essa
mesma razão abstrata que estará presente na própria constituição da chamada identidade nacional.
Ela é a novo versão do poder dominante e será con·
substanciada no Estado Moderno, entidade controladora e disciplinadora por excelência, que impõe
à sociedade um padrão único, monolítico e intransigente. Isso, contraditoriamente, fará brotar um
anseio de liberdade e autonomia do espírito, certamente Q mais belo legado do Renascimento à atualidade.

(E) A navegação chinesa se expandiu e o transporte marítimo atingiu o seu auge durante a
época em que Xi'an era a capital da China.

Como explicar a pujança do Renascimento, surgido em continuidade à miséria, à opressão e ao obscurantismo do perfodo medieval?

171. (FCC ~ Analista Judiciário - Area Judiciária- TRT 19/2014) Depreende-se corretamente do
texto:
{A) A lendária Rota da Seda foi abandonada porque as caravanas de camelos e cavalos tinham
dificuldade de' enfrentar o frio extremo da
região.
(B) A expansão da navegação marítima colaborou
para que, no passado, a atividade comercial da
China migrasse na direção da costa.
{C) O frete ferroviário deve ser substituído pelo

transporte marítimo no inverno, já que a carga
a ser transportada pode ser danificada pelas
baixas temperaturas.

11352!
O Renascimento assinala o florescimento de um
longo processo de produção, circulação e acumulação
de recursos econ6micos, desencadeado desde a Baixa
Idade Média. São os excedentes dessa atividade crescente em progressão maciça que serão utilizados para
financiar, manter e estimular uma ativação econômica. Surge assim a sociedade dos mercadores, organizada por princípios como a liberdade de iniciativas,
a cobiça e a potencialidade do homem, compreendido
como senhor da natureza, destinado a dominó-/a e a
submeté-/a à sua vontade. O Renascimento, portanto,
é a emanação da riqueza e seus maiores compromissos serão para com ela.

(Adaptado de: SEVCENKO, Nicol2:u. O renascimento. SãoPaulo: Atual; Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 1982. p. 2 e 3)

trata "... estará presente na própria constituição da
chamada identidade nacional. Ela é a nova versão do
poder dominante e será consubstanciada no Estado
Moderno,..."

Alternativa "c" - Não foi o comportamento
incomum e ousado, mas o "individualismo, do racionalismo e da ambição ilimitada, típicos de comportamentos mais imperativos e representativos do nosso
tempo."
Alternativa "e" - Não se trata, no texto, do
domínio do homem sobre a natureza_
173. (FCC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRT 19/2014) Assinala-se no texto

172. {FCC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRT 19/2014) Depreende-se corretamente do texto:

(A) a primazia do poder controlador do Estado
Moderno sobre o pensamento abstrato na Baixa
Idade Média, contra a qual o homem renascentista se mobilizou.

(A) a escassez de recursos dos comerciantes medievais é consequência imediata do obscurantismo
típico do período renascentista.

(8) a oposição entre o caráter discip_!inador do
Estado Moderno e o anseio de liberdade e autonomia do espírito.

{B) a oposição entre o predomínio do obscurantismo e a supremacia da razão abstrata só se
resolveu com a fundação do Estado Moderno.

{C) a legitimação do individualismo, elemento fundador da cultura moderna, cuja consequência foi
a constituição de uma identidade nacional.

(C) o comportamento insólito e ousado do homem

(D) um juízo de valor em relação à ambição ilimitada do homem renascentista, a qual dificultou
o avanço das ciências exatas.

renascentista foi determinante para que ele
pudesse controlar os rumos tomados pela sociedade.
(D) as origens do comportamento individualista, do
racionalismo e da ambição ilimitada, perceptíveis na sociedade contemporânea, remontam ao
Renascimento.
(E) o domínio do homem sobre a natureza foi determinante para a aceleração do fluxo de capital
que culminou no Renascimento.

Alternativa correta: letra "d" -

t

isso que se
depreende do texto, sobretudo no seu primeiro perí~
odo onde se lê "A história da cultura renascentista
ilustra com clareza o processo de construção cultural do homem moderno e da sociedade contemporânea. Nela se manifestam, iá muito dinâmicos e
predominantes, os germes do individualismo, do
racionalismo e da ambição ilimitada, típicos de comportamentos mais imperativos e representativos do
nosso tempo".

(E) o egocentrismo e a cobiça do homem renascentista, cujos resíduos negativos podem ser percebidos nos dias atuais.

Alternativa correta: letra "b" - Constatamos
a dicotomia entre o perfil disciplinador e o anseio de
liberdade e autonomia de espírito no trecho abaixo.
Acompanhe:

"[...] Será essa mesma razão abstrata que estará
presente na própria constituição da chamada identidade nacional. Elo é a nova versão do poder dominante e seró consubstanciado no Estado Moderno,
entidade controladora e disciplinadora por excelência,
que impõe à sociedade um padrão único, monolítico
e intransigente. Isso, contraditoriamente, fará brotar
um anseio de liberdade e autonomia do espírito, certamente o mais belo legado do Renascimento à atualidade." (grifo nosso)
Alternativa "a"- O homem renascentista não se

Alternativa "a" - Não se depreende ideia de
obscurantismo, pois "O Renascimento assinala o
florescimento de um longo processo de produção,
circulação e acumulação de recursos econômicos ..."

Alternativa "c"- Não foi o individualismo que
deu origem à identidade nacional.

Alternativa "b"- Não se trata de resolver uma
oposição, mas sim de considerar que a razão abs-

Alternativa "d"- Não há juízos de valor em rela+
ção à ambição renascentista.

mobilizou.

Interpretação de texto

Alternativa "e"- O texto não relaciona egocentrismo e cobiça ao renascentista.

(A) lelll.
(B) llell!.
(C) 11.

Texto.

(O) 111.
(E) \e 11.

Falo somente do que falo:

do seco e de suas paisagens,
Nordestes, debaixo de um sol
ali do mais quente vinagre:
que reduz tudo ao espinhaço,
cresta o simplesmente folhagem,
folha prolixa, folharada,
onde posso esconder-se a fraude.
Falo somente por quem falo:
por quem existe nesses climas
condicionados pelo sol,
pelo gavião e outras rapinas:

I

Alternativa correia: letra "e"
1- Correto: um leitor indiferente upadece sono de
morto e precisa de um despertador".

ll - Correto: a segunda estrofe do poema nos
mostra a intenção do autor de dar voz àquelas pessoas. que vivem "nesses climas /condicionados pelo
so\,/pelo gavião e outras rapinas:..."
lll - Errado. Oepreende-se que não é a miséria
que se esconde nas folhas prolixas da paisagem, mas
sim a fraude. Observe:
ufolha prolixa, folharada,
onde possa esconder-se a fraude. u

e onde estão os solos inertes
de tantas condições caatinga

175. (FCC- Analista Judiciário- Area Judiciária-

em que só cabe cultivar

TRT 19/2014) Afirma-se corretamente:

o que é sinônimo da míngua

(A) No poema, considera-se o sol a causa da escassez da folhagem.

Falo somente para quem falo:

quem padece sono de morto
e precisa um desperta dOI
acre, como o sol sobre o olho:
que é quando o sol é estridente,
a contrape/o, imperioso,
e bate nas pálpebras como
se bate numa porta a socos.

{Trecho de "Gradliano Ramos". João Cabral
de Melo Neto. Melhores poemas de João cabral
de Melo Neto. SECCHIN, Antonio Carlos (Sei.),
São Paulo: Global, 2013, formato ebook)
174. (FCC- Analista Judiciário- Area JudiciáriaTRT 19/2014) Considere as afirmações abaixo.

1.

Ao lançar mão da imagem de um despertador
{terceira estrofe), o poeta visa a chamar para uma
situação de miséria a atenção de.um leitor indiferente.

11. Éexpressa no poema a intenção de dar voz a pessoas submetidas a um contexto de privação.
111. Oepreende-se do poema que a miséria provocada pela seca se esconde nas folhas prolixas da
paisagem.
Está correto o que se afirma APENAS em

{B) O elemento grífado em ~ se bate numa
porta a socos indica uma causa.
{C) Alguns dos adjetivos que caracterizam o sol no

poema são inerte, estridente, imperioso.
(0) Critica-se no poema a inércia daqueles que não
se esforçam para cultivar o solo.
(E) O segmento nesses climas condicionados pelo
sol pode ser reescrito do seguinte modo: "nesses
di mas em que o sol os condiciona".

( ..
Alternativa correta: letra "a" - Marcando o
estilo seco e a temática nordestina de Graciliano
Ramos, João Cabral faz com que o sol esteja presente
nas três estrofes do poema, enfatizando ser ele, o sol,
o causador da escassez. Observe:
"debQixo de um sol
o/i do '!)ais quente vinagre:

que reduz tudo ao espinhaço,
cresta o simplesmente folhagem, .."(grifo nosso)

Alternativa "b"- "Como", neste contexto, é uma
conjunção comparativa: o sol bate nas pálpebras
como se fossem socos batendo numa porta. Analise:
- "o sol é estridente,
[ .. .]

i··
I·

I'
I
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e bate nas pálpebras como
se bate numa porta a socos."

Alternativa "c" - Os adjetivos "estridente e
imperioso" estão, sim, qualificando o substantivo
soL No entanto, "inertes" está qualificando o substantivo solos.
Sol estridente e imperioso
Solos inertes

Alternativa "d"- Não, a crítica recai sobre as
fraudes.

(é) as projeções do futuro só importam quando estiverem viscera!mente ligadas às experiências do
presente.
(D) o futuro ganha plena importância quando temos
a convicção de que todas as nossas ações são
duradouras.
(E) as ações do presente tê1in sua importância determinada pelo valor intrínseco de que se revestem.

Alternativa "e"- A mudança proposta altera o
significado.

Alternativa correta: letra "a"- Sirft, ainda que
incerto, não se deve deixar de vislumbrar o futuro.
Assim, ações presentes como: executar, trabalhar e
empreender terão mais motivação e sentido.

Texto para as questões.

Alternativa "b"- O futuro nunca é de nosso total
domínio. Podemos planejá-lo, mas não dominá-lo.

Diante do futuro
Que me importa o presente? No futuro é que está

Alternativa "c" -Ao contrário, o presente ganha
mais importância quando o projetamos ao futuro.

a existência dos verdadeiros homens. Guyau*, a quem
não me canso de citar, disse em uma de suas obras
estas palavras:

Alternativa "d" - Não, nem todas as nossas
ações são duradouras. Ainda assim, o futuro deve ser
sempre vislumbrado.

"Porventura sei eu se vivere f amanhã, se viverei mais
uma hora, se a minha mão poderá terminar esta linha
que começo? A vida está portados os lados cercada pelo
Desconhecido. Todavia executo, trabalho, empreendo; e
em todos os meus atos, em todos os meus pensamentos,
eu pressuponho esse futuro com o qual nada me autoriza a contar. Aminha atividade excede em cada minuto
o instante presente, estende- se ao futuro. Eu consumo
a minha energia sem recear que esse consumo seja uma
perda estéril, imponho-me privações, contando que o
futuro as resgatará- e sigo o meu caminho. Essa incerteza que me compn"me de todos os lados equivale para
mim a uma certeza e torna possfvef a minha liberdadeé o fundamento da moral especulativo com todos os riscos. O meu pemamento vai adiante dela, com a minha
atividade; ele prepara o mundo, dispõe do futuro. Parece-me que sou senhor do infinito, porque o meu poder
não éequivalente o nenhuma quantidade determinada;
quanto mais trabalho, mais espero."

Alternativa "e" - As ações presentes têm sua
importância quando estendidas ao futuro. Observe
o trecho a seguir:

* Jean-Marie Guyau (1854-1888), filósofo e
poeta francês. {PRADO, AntonioArnoni {org.).
Lima Barreto: uma autobiografia literária. São
Paulo: Editora 34, 2012. p. 164)
176. (FCC -Analista, Judiciário - Area Administrativa- TRT 2/2014) Lima Barreto vale-se do texto
de Guyau para defender a tese de que

(A) as ações do presente ganham sentido quando
projetadas e executadas com vistas ao futuro.
(8) o futuro só é do nosso domínio quando nossas
ações no tempo presente logram antevê-lo e iluminá-lo. ·

"A minha atividade excede em cada minuto o
instante presente, estende- se ao futuro."
177. (FCC- Analista Judiciário- Ãrea Administrativa - TRT 2/2014) O fato de nossa vida estar cercada
pelo Desconhecido não deve implicar uma restrição
aos empreendimentos humanos, já que, para Guyau,

(A) o fundamento da moral especulativa está em
planejar o futuro sem atentar para as circunstâncias presentes.
(B) o trabalho estéril executado no presente acumula energias que serão desfrutadas no futuro.
(C) a incerteza do futuro não elimina a possibilidade
de tomá-lo como parâmetro dos nossos empreendimentos.
(D) os nossos atos tendem a se tornar estéreis
quando pautados por uma visão otimista do
futuro.
(E) a brevidade do tempo que temos para viver
autoriza-nos a viver o presente com o máximo
de intensidade.

Alternativa correta: letra c"- O Desconhecido
não deve implicar restrição de empreendimentos.
Guyau pressupõe o futuro mesmo não tendo certeza
de que ele existirá de fato. Veja o trecho abaiXo: ·
H
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"A vida está portados os lados cercada pelo Desconhecido. Todavia executo, trabalho, empreendo;
e em todos os meus atos, em todos os meus pensamentos, eu pressuponho esse futuro com o qual
nada me autoriza a contar." (grifo nosso)

No caso do Brasil. a comparação com os Estados Unidos também esteve presente ao longo de
nossa história, influenciando diretamente os embates sobre o processo da modernização brasileira.
Nossa herança ibérica, marcada por um Estado forte
e pela valorização do público, seria compatível com
os valores do mundo moderno então emergente? Ou,
de forma alternativa, ela teria nos legado uma carga
tão excessiva, cuja superação em direção à modernidade exigiria uma ruptura com esse passado? Desde
já, é importante ressaltar que, ainda que os conceitos
iberismo e americanismo tenham sido formulados a
posterior!, não estando presentes no vocabulário dos
autores consagrados como fundadores da tradição
de interpretara Brasil, eles fornecem uma chave interpretativa para o estudo do processo de nossa forma·
ção histórica.

Alternativa "a" - O fundamento é explicado
pelo filósofo com uma antítese: incerteza que
leva à certeza, tornando possível sua liberdade.
Observe abaixo:
uEssa incerteza que me comprime de todos os
lados equivale para mim a uma certeza e torna possível a minha liberdade -é o fundamento da moral
especulativa com todos os riscos."
Alternativa "b" - O trabalho estéril não acumula energias para o futuro. O que faz isso é o trabalho fértil e empreendedor.

(VIANNA, Luis Werneck; PERLATTO, Fernando. lberismo e americanismo. In: BOTELHO,
André; SCHWARCZ, Lilia Moritz (orgs.). Agenda
brasileira: temas de uma sociedade em mudança.
São Paulo: Companhia das Letras, 2011 ,p. 248249) (grifo nosso)

Alternativa "d"- Não, ao contrário do que diz
esta alternativa, uma visão otimista do futuro tona as
ações mais férteis.
Alternativa "e" - Não é essa a visão refletida
pelos pensamentos de Gyuau. Ao contrário disso, ele
pensa que devemos "executar, trabalhar, empreender" pressupondo o futuro, embora ele seja incerto.

Texto para as próximas questões.
Desde A democracia na América (1835), de Alexis de Tocquevilfe, tornou-se corrente comparar os
Estados Unidos com a América ibérica, constituindo
este exercício uma fonte de inspiração da imaginação social no continente. Nessa obra, a América do Sul
é descrita Como lugar em que a pujança da natureza
debilitaria o homem, enquanto, na América do Norte,
a natureza se revestiria de outro aspecto, onde tudo
"era grave, sério, solene; dissera-se que fora criada
para se tomar província da inteligência, enquanto a
outra era a morada dos sentidos~

O caso bem-sucedido da América do Norte apontaria para um processo em que o atraso ibéricq sob o
impacto das diferentes influências exercidas pelo seu
vizinho anglo-americano, modernizar-se-ia, rompendo
com os fundamentos da sua própria história.

A reflexão social latino-americana no século XIX,
já testemunha dos sucessos econômicos e po/fticos dos
Estados Unidos, tomou-os como um paradigma em sua
luta orientada contra o que seria o seu atraso constitutivo, resultante do caudilhismo e do patrimoniallsmo
vigentes em seus espaços nacionais. Entre tantos outros,
os argentinos Sarmiento e A/berdi desenvolveram uma
pubficfstica centrada na comparação entre as duas
Américas e o que nos cumpriria fazer para, livrando-nos dos nossos males históricos, lograrmos sucesso no
· ingresso ao mundo moderno.[. ..]

178. (FCC -Analista Judiciário - Area Judiciária
- TRT 2/2014) Considere o texto e as a~sertivas que

seguem.
L

O cotejo entre o emprego de certas formas ver·
bais, por exemplo, debilitaria e ~ evidencia
a distinção entre o ponto de vista, respectivamente, de quem comenta uma hipótese lançada
por outrem e o ponto de vista de quem propõe
essa mesma hipótese.

11.

Considerada a lógica e o contexto, merece
reparo o que se tem no segmento "O caso bem-sucedido da América do Norte apontaria para
um processo em que o atraso ibérico[...] modernizar-se-ia:" em lugar do que está destacado,
seria adequado haver, por exemplo, "a América
ibérica, atrasada,".

111. No parágrafo 4, a presença de duas indagações
no excerto deve-se ao fato de cada uma delas
enfatizar uma específica polêmica a respeito de
nossa história, correspondendo, então, uma em
relação à outra, a um caminho alternativo na
definição da prioridade a ser enfrentada no processo de modernização do Brasil.
Está correto o que se afirma em
{A) 111, apenas.
{8) I, apenas.
{C) l,llelll.

(D) Ue 111, apenas.
(E) I e li, apenas.

11356i'
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Alternativa correta: letra "e"
I- (o;reto: o cotejo {a comparação) das formas verbais destacadas na alternativa leva o leitor a concluir
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reza debilitaria o homem, enquanto, na América
do Norte, a natureza se revestiria de outro aspecto,
onde tudo 'era grave, sério, solene; dissera-se que
fora criada para se tornar província da inteligência,
enquanto a outra era a morada dos sentidos'".

que o primeiro termo expressa o ponto de vista do

autor e o segundo está inserido, até pela demarcação

do texto entre aspas, numa citação do livro Ademocracia na América (1835), de Alexis de TocquevHie.

Alternativa "a" - O texto não sugere que o
homem deva tirar proveito da natureza.

ibérico" por "América ibérica, atrasada" tornaria o

Alternativa "c" - O texto sugere apenas que
a obra possa ser uma "chave interpretativa para o
estudo do processo de nossa formação histórica."

trecho mais claro e objetivo, restringindo o atraso
à América ibérica, aquela que, segundo definição,

Alternativa "d" - Essa afirmação não está, definitivamente, contida no texto.

11 - Correto: a substituição do segmento Natraso

recebeu forte influência de Portugal e Espanha,
países pertencentes à Península Ibérica. A definição
abaixo colabora com o entendimento:
"...De matriz globalmente latina, os ibéricos tiveram uma profunda influência no planeta a partir do
século XV, inaugurando a expansão ultramarina europeia e espalhando as suas culturas e as suas línguas
por todos os continentes, mas especialmente pela
América Latina.[...]"
Hl - Errado. As indagações não estão ligadas
ao processo de modernização do Brasil, mas sim à
uchave interpretativa para o estudo do processo de
nossa formação histórica.u

179. (FCC- Analista Judiciário - Área Judiciária
- TRT 2./2014) Respeitando a constituição do texto,
deve-se
(A) compreender que o homem deve tirar proveito
de sua competência para agir sobre a natureza,
moldando-a de modo a tornar menos vulneráveis os que nela habitam.
(B) entender que o pensamento social latino-americano do século XIX tomou os Estados Unidos
como ponto de referência para o esforço de realização de objetivos da América ibérica.
(C) tomar a citada obra de Alexis de Tocquevilte
como fundadora de um modo de pensar que elimina a distância entre razão e emoção.
(D) reconhecer aquilo que é inerente a cada ser
humano como expressão da força determinante
da natureza, em qualquer de suas várias formas, sobre os que dela provêm num específico
espaço geográfico.
(E) conceber a comparação entre Estados Unidos e
América ibérica como o fundamento do imaginário dos povos naturais do continente.

Alternativa correta: letra "b"- I:: o que o texto
nos mostra quando afirma que u[..•] a América do Sul
é descrita como lugar em que a pujança da natu-

Alternativa "e"- O texto não pede ao leitor que
conceba a comparação c~mà imaginãria, mas sim
como uma chave interpretativa do processo histórico.
180. (FCC- Analista Judiciário- Area JúdiciáriaTRT 2/2014) Afirma-se com correção:

(A) Transpondo para a voz passiva o se~mento ~
argentinos SarmientO e Alberdi desenvolveram
uma publicística, a forma correta obtida é "tinha
sido desenvolvida".
(8) Em rompendo com os fundamentos da sua E!.Q.:
E..!:@_ história, o pronome destacado indica"que a
história é a da América ibérica.
(C) Desenvolvendo a forma destacada em tornou-se corrente comparar os Estados Unidos com a
América ibérica, estaria em concordância com
as normas gramaticais a formulação "comparando".
(D) O emprego da expressão No caso do Brasil pdde
ser considerado redundância, pois o conteúdo
anterior já está organizado sob essa perspectiva,
como o comprova :o uso de nos cumpriria [...],

I

livrando-~.

(E) Em dissera-se que fora criada, a substituição das
formas verbais preserVa o sentido original se
forem trocadas, respectivamente, por uhaviam
dito~ e "teria sido criada".

Alternativa correta: letra "b"
O Nota da autora: Questão de interpretação,
coesão e coerência.
O pronome demonstrativo upróprio" está enfatizando o vocábulo história - por isso flexionado no
feminino- e se refere ao teimo Hatraso ibérico" que,
por sua vez, remete à América ibérica.

uo

caso bem-sucedido da América do Norte apontaria para um processo em que o atraso ibérico, sob o
impacto das diferentes influências exercidas pelo seu

I
I

l
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vizinho anglo-americano, modernizar-se-ia, rompendo
com os fundamentos da sua própria história."
Alternativa "a"- A transposição correta para a
Voz Passiva necessita manter o tempo verbal: Pretérito Perfeito do Indicativo. Veja:

Na Voz Ativa:#...os argentinos Sarmiento e
Alberdi (sujeito) desenvolveram (VTO) uma publicística (00) ..."
Na Voz Passiva: #....uma publicística (sujeito
paciente) foi desenvolvida pelos argentinos Sarmiento e Alberdi (agente da passiva) ..."
Alternativa "c"- A substituição do termo geraria uma incorreção gramatical tendo em vista que o
verbo no gerúndio (comparando) não se aplica ao
contexto. Analise:
"...tornou-se corrente comparar os Estados Unidos com a América ibérica, .."
Pergunta: O que se tornou corrente?
Resposta: Comparar os Estados Unidos com a
América ibérica tornou-se corrente.
Alternativa "d"- Não se trata de redundância,
visto que os termos "nos cumpriria" e "livrando-nos"
se referem a todos os sul-americanos. Já a expressão
"No caso do Brasil" restringe e limita geograficamente o que será dito posteriormente.
Alternativa "e" - A alteração proposta, em que
os tempos verbais não sáo mantidos, muda o sentido
original do trecho.
181. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRT 2/2014) As indagações presentes no parágrafo 4

supõem o seguinte conteúdo implícito:
(A) A alternância de pontos de vista na reflexão
sobre uma identidade cultural é necessária
quando se deseja conhecer verdadeiramente
uma nação.
(Bl Rupturas com a tradição são condição necessária
e suficiente para que países se modernizem e passem a fazer parte de comu11idades internacionais.
(C) Países que apresentam setor estatal forte e valorização do público não se harmonizariam com
traços culturais do mundo moderno.
(0) O Brasil, herdeiro do mundo ibérico, carrega
av~rsões de natureza ideológica que justificam
seU, desejo de assumir entusiasmadamente valores contemporâneos.
{E) Os valores do mundo moderno ainda hoje não se
encontram totalmente configurados.

Alternativa correta: letra uc" - As indag-ações seguem o perfil da retórica, não aguardando

uma resposta, mas sim sugerindo dificuldades de
harmonização, levando o leitor a refletir sobre o
assunto. Veja abaixo:
Nossa herança ibérica, marcada por um
Estado forte e pela valorização do público, ~
compatível com os valores do mundo moderno
então emergente? Ou, de forma alternativa, ela teria
nos legado uma carga tão "!Xcessiva, cuja superação em direção à modernidd:Je exiqirfa uma ruptura
com esse passado?" (grifo nosso}
0

[ ...]

Alternativa "a" - O texto não sugere uma
alternância de pontos de vista; traz o leitor a refletir
sobre o assunto.
Alternativa "b" - O trecho não sugere que a
ruptura com a tradição seja imprescindível, apenas
sugere que possa ocorrer.
Alternativa "d"- O trecho não aborda aversão
de natureza ideológica.
Alternativa "e" - Não há referência sobre a
configuração de valores.
182. (FCC- Analista Judiciário- Área Judiciária
- TRT 2/2014) Observada a organização do texto, e

especialmente a última frase, cria-se uma expectativa de que as linhas seg~intes ao fragmento trarão
(A) considerações sobre o processo de formação
do Brasil, iluminadas por matrizes de pensamento que, a partir de certo momento, foram
conceituadas como #americanismo" e "iberismo".
(B) retificações dos textos inaugurais da tradição
de interpretar o Brasil, determinadas pelo fato
de que os autores não contavam, em seu vocabulário, com as palavras "americanismo" e "iberismo".
{C) a categoria "iberismo" como fundamento do
primeiro bloco de estudos sobre a formação
histórica do Brasil, dando lugar, a seguir, à categoria "americanfsmo".
(D) os conceitos de "iberismo" e de "americanismo"
sempre em oposição, visto que são resultado
de momentos históricos antagônicos e bastante afastados no tempo.
{E) crítica a autores equivocadamente consagrados comcdundadores da tradição de interpretar o Brasil, equivoco gerado pelo desconhecimento de que eles muito tardiamente se valeram da chave necessária à análise da cultura.

Alternativa correta: letra "an - Há a expectativa de que se possa estudar e entender melhor o
processo de formação histórica. Observe:
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".. .iberismo e americanismo [...]fornecem uma
chave interpretativa para o estudo do processo de
nossa formação histórica."

Alternativa "bn - Não se trata de retificação,
mas de novas conclusões sobre o processo deforma~
ção histórica.
Alternativa "c"- Não, os dois termos caminham

-v~m a impossibilidade de ter sido empregada
com acepção diferente da indicada em 1.
(E) O contexto e a rubrica sugerem que está empregada na acepção 2, mas a falta de indicações precisas sobre a natureza dos trabalhos dos autores
citados impede uma conclusão decisiva sqbre o
seu sentido no texto.
1
I

juntos.

Alternativa "d" - Os termos são contemporâneos.

Alternativa "e" - Não se trata de critica, pois
os termos foram formulados "a posteriori", ou seja,
depois dos estudos concluídos.
183. (FCC- Analista Judiciário- Área Judiciária
- TRT 2/2014) Considere as informações prestadas
pelo verbete abaixo transcrito.

publicística Datação: c1950
substantivo feminino
a imprensa jornalística; periodismo
2

Rubrica: termo jurídico, política.literatura de
direito civil, política e/ou temas sociais

3

Rubrica: termo jurídico.a ciência do direito
público

4

Derivação: por metonfmia;o conjunto de autores
de textos sobre direito público, política ou assuntos sociais

Etimologia: emprt. it. [palavra emprestada do
italiano] publicistica 'atividade desenvolvida por
jornalistas na publicação de artigos pela imprensa,
conjunto das publicações da atualidade'.

(Dicionário eletrônico Houaiss da língua
portuguesa)
Sobre o uso dessa palavra "publicística" no texto,

é correto afirmar:
(A) O excerto e a rubrica denotam a possibilidade,
mais provável do que todas as outras, de ter sido
empregada na acepção 3, levando em conta a
natureza da obra de onde foi extraído o trecho.
(B) O contexto evidencia que está, de maneira
a excluir outra possibilidade, empregada na
acepção 4, como o comprova o uso da expressão Entre tantos outros, que remete a muitos
autores.

(C) Levando em conta a datação, isto é, a época em
que ela parece ter surgido na Língua Portuguesa,
não poderia ter sido empregada em um texto
que se refere a pensadores do século XIX.
(D) Aquilo que se informa acima sobre a origem da

palavra e os dados oferecidos no texto compro-

Alternativa correta: letra "e"- O termo "publicística", no contexto de formação histórica, está mais
adequadamente ligado à literatura de temas sociais,
embora um tanto generalizado quando se diz "publicística centrada na comparação entre as duas Américas". Analise:

"[...J Sarmiento e Alberdi desenvolveram uma
publicística centrada na comparação entre as duas
Américas e o que nos cumpriria fazer para, livrando-nos dos nossos males históricos, lograrmos sucesso
no ingresso ao mundo moderno. [.. J
Alternativa "a"- O contexto não está inserido
nos assuntos de direito público.
Alternativa "b" - A acepção 4 está ligada a
autores de textos de direito público, o que não se
enquadra no contexto.
Alternativa "c"- Embora o texto se refira a pensadores do século XlX, ele foi escrito em 2011.
Alternativa "d"- O termo não foi aplicado na
acepção l, pois ela está ligada à imprensa jornalística
em geral, periódicos (jornais).

Texto.
A áspero controvérsia sobre a importância da
liberdade política é bem capaz de ocufta·r o essencial nessa matéria, ou seja, a liberdade existe como
um valor ético em si mesma, independentemente dos
benefícios concretos que a sua fruição pode trazer aos
hpmens. {...}
A liberdade tem sido, em todos os tempos, a causa
das maiores conquistas do ser humano. E, efetivamente, que valor teriam a descoberta da verdade, a
criação da beleza, a invenção das utifidades ou a realização da justiça, se os homens não tivessem a possibilidade de escolher livremente o contrário de tudo isso?
Heródoto foi um dos primeiros a sublinhar que o
estado de liberdade toma os povos fortes, na guerra e
na paz. Ao relatar a estupenda vitória que os atenienses, sob o comando de Cfeômenes, conquistaram contra os calcfdeos e os beócios, ele comenta: "Aliás, verifica-se, sempre e em todo lugar, que a igualdade entre
os cidadãos é uma vantagem preciosa: submetidos
aos tiranos, os atenienses não tinham mais valor na

Interpretação de texto
guerra que seus vizinhos; livres, porém, da tirania, sua
superioridade foi manifesta. Por aí se vê que na ser~
vidão eles se recusavam a manifestar seu valor, pois
labutavam para um senhor; ao passo que, uma vez
livres, cada um no seu próprio interesse colaborava,
por todas as maneiras, para o triunfo do empreendimento coletivo':
O mesmo fenômeno de súbita libertação de ener-

gias e de multiplicação surpreendente de forças humanas voltou a repetir-se vinte e quatro séculos depois,
com a Revolução Francesa. Pela primeira vez na história moderna, as forças armadas de um país não eram
compostas de mercenários, nem combatiam por um
príncipe, sob o comando de nobres, mas eram formadas de homens livres e iguais, comandados por generais plebeus, sendo todos movidos tão só pelo amor ir
pátria.

(COMPARATO, Fábio Konder. A liberdade
como valor ético. Etica: direito, moral e religião
no mundo moderno. São Paulo: Companhia das
Letras, 2006, p. 546-547)
184. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRT 2!2014) O texto abona o seguinte comentário: o
autor, na defesa de seu ponto de vista,

Além dessa citação, o autor do texto confirma a
ide ia exposta fazendo seus próprios comentários, utilizando como parâmetro a Revolução Francesa.. Acompanhe abaixo:
no mesmo fenómeno de súbita libertação de
energias e de multiplicação surpreendente de forças
humanas voltou a repetir-se vinte e quatro séculos
depois, com a Revolução Francesa."

Alternativa "a"- A citação de Clêomenes está
ligada simplesmente pelo fato de ele, Cleômenes, ter
sido o comandante dos atenienses. Veja:
Heródoto [. ..]Ao relatar a estupenda vitória que os
atenienses, sob o comando de Cleómenes, ...n

Alternativa "b" - Trata-se de uma retórica, no
entanto a resposta implícita não é o fato de que se
deva impor aos homens o mesmo direito de usufruir
as descobertas e invenções, mas sim a liberdade de
"escolher livremente o contrário de tudo isso
0

•

{A) cita Cleômenes e episódio histórico que deu a
esse ateniense experiência para reconhecer não
só o valor da liberdade, mas, em próprias palavras do conquistador, que a igualdade entre os
cidadãos é uma vantagem.
(B) faz uso de uma indagação que

guerra e na paz. (...]ele comenta: nAiiás, verifica-se,
sempre e em todo lugar, que a igualdade entre os cidadãos é uma vantagem precfosa:submetidos aos tiranos, os atenienses não tinham mais valor na guerra
que seus vizinhos; livres, porém, da tirania, sua superioridade foi manifesta.[. ..]:

é meramente

retórica, pois a resposta a ela está implícita na
própria pergunta: o valor de descobertas, invenções e demais realizações está em impor a todos
os homens o mesmo direito de usúfruirdelas.
(C) contrapÕe distintos momentos históricos para
evidenciar que a discussão sobre a importância
da liberdade pol(tica contém contradições.
(D) opta por fazer um relato de como a liberdade se
manifestou em diferentes momentos históricos,
o que lhe permitiu concluir, ao final do texto, que
a liberdade é um valor ético em si mesmo.
(E) vale-se de um testemunho de prestígio, sem,
entretanto, tomá-lo como suficiente, dado que
acrescenta comentário que o ratifica.

Alternativa "c"- O autor contrapõe diferentes
momentos históricos não para mostrar contradições,
mas para ratificar, confirmar suas ide ias sobre liberdade.

Alternativa "d" - Ele não faz um relato para
chegar a alguma conclusão, pois ele já a possui. Faz a
citação para corroborar suas ideias sobre liberdade.

Texto para as questões.
Questão de gosto
A expressão parece ter sido criada para encerrar uma discussão. Quando alguém apela para a tal
da "questão de gosto~ é como se dissesse: "chega de
conversa, inútil discutir: A partir daí nenhuma polêmica parece necessária, ou mesmo possível. "Você
gosta de Beethoven? Eu prefiro ouvir fanfarra de
colégio." Questão de gosto.

Alternativa correta: letra "e" - O texto vale-se
do testemunho e comentários do geógrafo e historiador Heródoto, autor da história da invasão persa
da Grécia no_s princípios do século V, quando cita o
trecho abaixo:

Levada a sério, radica/izada, a "questão de
gosto" dispensa razões e argumentos, estanca o dis·
curso cdtico, desiste da reflexão, afirmando despoticamente a instância definitiva da mais rasa subjetividade. Gosto disso, e pronto, estamos conversados. Ao interlocutor, para sempre desarmado, resta
engolir em seco o gosto próprio, impedido de argumentar. Afinal, gosto não se discute.

Heródoto foi um dos primeiros a sublinhar
que o estado de liberdade torna os povos fortes, na

Mas se tudo é questão de gosto, a vida vale a
morte, o silêncio vale a palavra, a ausência vale

0

( ... }
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a presença - tudo se relativiza ao infinito. Num
mundo sem valores a definir, em que tudo dependa
do gosto, não há lugar para uma razão ética, uma
definição de prindpios, uma preocupação moral,
um empenho numa análise estética. O autoritarismo do gosto, tomado em sentido absoluto,
apaga as diferenças reais e proclama a servidão ao
capricho. Mas há quem goste das fórmufas ditatoriais, em vez de enfrentar o desafio de ponderar as
nossas contradições.

(Emiliano Barreira, inédito)

-

186. (FCC -Analista Judiciário-Área Administrativa- TRT 2/2014) Atente para as seguintes afirmações:

L

No 1° pa;ágrafo, a menção a Beethoven e a
fanfarra de colégio ilustra bem a disposição do
autor em colocar lado a lado manifestações artísticas de valor equivalente.

fi.

No 2° parágrafo, o termo despoticamente qualifica o modo pelo qual alguns interlocutores dispõem-se a desenvolver uma polêmica.

111. No 3° parágrafo, a expressão servidão ao capri185. {FCC-Analista Judiciário- Área Administrativa - TRT 2/2014) Definida como instância definitiva da mais rasa subjetividade, a questão de gosto
opõe-se, terminantemente,
(A) ao subterfúgio de que nos valemos para evitar

um princípio de discussão.
(B) ao princípio da recusa a qualquer fundamentação racional numa discussão.
(C) à atribuição de mérito à naturalidade de uma
primeira impressão.

cho realça a acomodação de quem não se dispõe
a enfrentar a argumenta'ção critica.
Em relação ao texto está corr€to o que se afirma
APENAS em

(A) llelll.
(8) 111.
(C) I.
(D) I e li.

(E) 11.

{0) ao primado do capricho pessoa!, ao qual tan-

tas vezes se apela.
(E) à dinâmica de argumentos criteriosos na condução de uma polêmica.

Alternativa correta: letra "b"
I - Errado. Ao contrário: as manifestações têm

valores opostos:
Beethoven =música clássica ou erudita;

Alternativa correta: letra "e" - Sim, nquestão
de gosto é uma oposição à possibilidade de argumentos e reflexão sobre o assunto em pauta. Com
H

Fanfarra = banda musical que executa hin?s e
marchas cívicas.

essa expressão encerra-se ditatorialmente o diálogo. Observe o trecho abaixo:

11 - Errado: o termo despoticamente refere-se
a algo imposto, ditatorial, atitude de um déspota
{chefe, líder com características ditatoriais).

HLevada a sério, radica/izada, a nquestão de
gostow dispensa razões e argumentos, estanca o discurso crftico, desiste da reflexão, afirmando despoticamente a instéJncia definitiva da mais rasa subjetividade." (grifa nosso)

til - Certo: alguém que não esteja disposto ou
capacitado a discutir e refletir sobre a opinião de
terceiros a respeito de um assunto que, tacitamente,
torna-se encerrado pelo "capricho" que fazer prevalecer sua opinião.

Alternativa "a"- Esta alternativa cita um comportamento sinônimo, e não oposto, à expressão
"questão de gosto"

Alternativa "b" - Não só recusa a fundamentação racional, mas também a argumentação emocional e reflexões.
Alternativa "c"- Não se trata de atribuir mérito
ou impressão causada. Simplesmente a expressão
encerra o assunto.
Alternativa "d" - Esta alternativa também
pode ser considerada sinônima da expressão "questão de gosto", pois frequentemente se apela a ela
para encerrar o assunto e fazer prevalecer a opinião
de quem a profere.

I

I
t

I
I

I
I

I
i

Texto.

Sobre a publicação de livros
Muito se tem discutido, recentemente, sabre direitos e restrições na publicação de livras. Veja-se o que
dizia o filósofo Voltaire, em 1777:
nNão vos parece, senhores, que em se tratando de
livras, só se deve recorrer aas tribunais e soberanos do
Estado quando o Estado estiver sendo comprometido
nesses livros? Quem quiser falar com todos os seus compatriotas só poderá fazê-lo por meia de livros: que os
imprima, então, mas que responda por sua obra. 5e ela
for ruim, será desprezada; se for provocadora, terá sua

1
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réplica; se for criminosa, o autor será punido; se for boa,
será aproveitada, mais cedo ou mais tarde."'

(Voltaire, O preço da justiça. Trad. lvone Cas·
tilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
p.S6)

187. (FCC- .Analista Judiciário- Area Adminis·
trativa - TRT 2/2014) A posição de Voltaire está
corretamente resumida na seguinte frase:

(A} Afora alguma razão de Estado, não se deve incri·
minar um autor pela divulgação de suas ideias.
(B) O Estado só deve ser invocado para julgar um
livro quando isso constituir manifesta exigência
do público.
{C)

Apublicação de livros é uma questão de Estado
e somente na instância do Estado deve ser admi·
nistrada.

(0} Os autores de livros, soberanos para emitir suas
opiniões, devem permanecer à margem das
sanções dos tribunais.
(E} A única consequência admissível da publicação
de um livro é a reação do público leitor, a quem
cabe o juízo definitivo.

Alternativa correta: letra "a"- Segundo Voltaire, o autor tem direito de divulgar suas ideias
através de suas obras, ficando imune a punições,
desde que as ide ias não com·prometam o Estado.
Alternativa "b"- O Estado só poderia se manifestar quando ele próprio fosse· comprometido
através de alguma obra.
Alternativa "c" - A publicação não é uma
questão de Estado. Questão de Estado é levar o
autor aos tribunais caso ele, o Estado, seja com·
prometido por ideias expressas em alguma publi·
cação.
Alternativa "d" - Os autores são soberanos
para emitir suas opiniões desde que elas não com~
prometam o Estado.
Alternativa "e" - Em obras que comprome·
tam o Estado, além da opinião do público, o próprio Estado pode se manifestar quanto às sanções
cabív~is.

188. (FCC- Analista Judiciário- Area Adminis·
trativa- TRT 2/2014} Por falha estrutural de reda·

ção, impõe·se reescrever a seguinte frase:
(A) A liberdade de pensamento constituiu uma
preocupação central para os intelectuais do
século XVIII, destacando-se, entre eles, o gênio·
de Voltaire.

(B) Mesmo qUe haja grande evolução no que diz respeito aos costumes, vê-se que no século XVIII era
permanente a preocupação com os direitos civis.
(C) Muitos ensinamentos dos antigos escritores e

filósofos mántêm-se atuais, por força do permanente interesse público pelos temas que aborda·
ram.
(D) São inspiradores os intelectuais ~mtigos que,
como Voltaire, discutiram temas cuja relevãncia
não sofreu qualquer declínio até nossos dias.
(E) A discussão atual sobre o direito de se publicar
uma biografia não autorizada pode enriquecer-se, quando se recorre a princípios defendidos
por Voltaire.

Alternativa correta: letra "b"- Reescrevendo:

"Ainda que haja, atualmente, grande evolução
no que diz respeito aos costumes, vê-se que já lá no
século XVIll era permanente a preocupação com os
direitos e restrições na publicação de livros."
Alternativa "a", "c", "d" e "e" - Todas essas
alternativas não necessitam de qualquer alteração
em sua estrutura gramatical, tampouco no campo
semântico, pois são claras, objetivas e estão em
acordo com as normas vigentes.

Texto para as próximas questões.
Toda crítica envolve uma militância, alertou o
teórico francês Christian Metz em A significação do
cinema. Toda crítica esconde camadas de subjetividade por baixo do seu manto solene de objetividade.
De quando em quando, todo crítico é acometido por
algum tipo de cegueira ana/ftica: ora são afetos e relações pessoais que podem flexibilizara rigor dos textos,
ora são idealizações materializadas em artistas que se
tornam a mais fiel ~radução da própria militãncia.
O fato é que amo a critica. Trabalhei durante
muitos anos no jornalismo cultural e. por quase uma
década, chefiei uma equipe de críticos atuando nas
mais diferentes manifestaç6es artísticas. Acredito piamente que o processo da arte só se realizo em sua plenitude no olhar erudito do crítico, que vai contextua/izar determinada obra na história da humanidade,
deslindando preciosidades estéticas, temáticas e filosóficas que, em muitos casos, passam despercebidas
até mesmo para os próprios criadores.
Acho sinceramente que a crftica é um espaço de
resisténcia fundamental nessa massacrante indústria
cultural que tanto nos sufoca. Por mais que admire
e respeite quem a exerce, nunca me arrisquei por
esse caminho, com exceção de um breve período em
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mínha juventude. Hó diferentes tipos de crítico, mas
sempre me interessei por aqueles que enveredam pelo
ensaísmo. Não gosto, porém, de textos que transbordam de tanto entusiasmo diante de uma "obra-prima"
nem dos cruelmente destrutivos, sem um úníco aceno
de generosidade. Vale a advertência de Robert Bresson: "Não hó louvação ou crítica demolidora que não
parta de um equívoco:
(Evaldo

Mocarzel.

Bravo!,

187,

março

de 2013, p. 35, excerto}

189. (FCC- Analista Judiciário- Área JudiciáriaTRT 15/2013} O texto constitui

(A) opinião crítica a respeito do ifnportante trabalho exercido por alguns Jornalistas na área das
manifestações artísticas, especialmente na área
relativa ao cinema.
(B) exposição de ideias de cunho pessoal a respeito
da função da crítica, amparadas em nomes reconhecidos, inclusive com emissão de juízos de
valor, marcados pelo emprego da la pessoa.
(C) relato memorialista, marcado pela subjetividade
da 1a pessoa, sobre uma das atividades mais
sujeitas a críticas desfavoráveis, como a de produção de filmes.
{D} reprodução de parâmetros para a análise crítica
a partir de opiniões de especialistas citados, com
intenção pedagógica de defender a atuação de
jornalistas nessa função específica.
(E) valorização do trabalho desenvolvido no jornalismo pelo crítico de arte, com apoio de citações
que justificam as afirmativas indiscutíveis, defendidas em ta pessoa.

Alternativa correta: letra "b" - O texto escrito
em 1a pessoa sinaliza que o autor estará imprimindo
sua opinião quanto ao assunto abordado que, neste
contexto, é a crítica.
Alternativa "a"- O texto não reduz o trabalho
crítico especialmente ao cinema, mas sobre as mais
diversas manifestações artísticas.
Alternativa "c" - Não se trata de um relato
memorialista sobre a produção cinematográfica.
Alternativa "d" - Não são reproduzidos parâmetros com a finalidade: pedagógica.
Alternativa "e''- A citação não justifica as afirmativas indiscutíveis, apenas as enriquece e adverte
para o cuidado e a respOnsabilidade que o trabalho
crítico tem de desenvolver.
190. (FCC- Analista Judiciário- Area Judiciária
- TRT 15/2013) Vale a advertência de Robert Bres~

son:·:Não há louvação ou crítica demolidora que não
parta de um equívoco".
Com a transcrição da advertência acima, o autor
(A) retoma, apoiando-se em manifestação alheia,
sua crença de que o processo da arte só se realiza em sua plenitude no olhar er.udito (,'O crítico, olhar esse que afasta as possibil!dades'de
engano na avaliação da produção artística.
{B) se propõe a desvalorizar quaisquer observações
críticas a respeito de obras no ramo das manifestações artísticas, porque a crítica esconde camadas de subjetividade· por baixo do seu manto
solene de objetividade.
(C)

censura as observações criticas que se baseiam
nas impressões subjetivas de quem as emite, a
pilrtir da constatação de que, evidentemente,
toda crítica exprime a mais fiel tradução da própria militância.

(0) reafirma a importância de seu próprio trabalho
de crítico em que sempre considerou seus afetos e relações pessoais, assinalando, no entanto,
que a crítica deve proCurar envolver-se no manto
solene de objetividade.
{E) explora novamente, na_ conclusão do texto, o
sentido da afirmativa de que ora são afetos e
relações pessoais que podem flexibilizar o rigor
dos textos, ora são idealizações materializadas
em artistas que se tornam a mais fiel tradução da
própria militância.

Alternativa correta: letra "e"- O autor vale-se
da citação para advertir que a crítica não deve se
colocar nos extremos da opinião de quem a emite,
já que muitas vezes a imparcialidade é uma posição
difícil; mas necessária à emissão de uma opinião
justa e construtiva.
Alternativa "a" - Não retoma sua crença no
olhar ~rudito do crítico.
Alternativa "b" - Não desvaloriza observação
alguma.
Alternativa "c"- Não há censura na citação.
Alternativa "d"- O trabalho do autor não considerou sempre seus afetos e relações pessoais. Ele
apenas diz que os críticos estão sujeitos a essas interferências.
191. (FCC- Analista Judiciário - Área Judiciária
- TRT 15/2013) O autor acentua a importância do
crítico ao

{A) reconhecer, com a afirmativa de que passam despercebidas até mesmo para os próprios criadores,

l
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que nem sempre as inovações caracteríSticas de
certas obras podem ser adequadamente apontadas e analisadas sob um ponto de vista crítico.
(B) criar a imagem referente à qualidade dessa atuação- por baixo do seu manto solene de objetividade-, que expõe claramente a erudição indispensável a quem se dispõe a analisar a produção
artística de diferentes autores, em qualquer
época E:: lugar.
{C) declarar que chefiou uma equipe de críticos atu-

ando nas mais diferentes manifestações artísticas, o que lhe assegura não só a primazia no
exercício dessa função, mas também o equilíbrio
resultante do conhecimento acumulado durante
todo esse tempo.
(D) empregar o verbo deslfndar- deslindando preciosidades estéticas, temáticas e filosóficas- que
poderia ser corretamente substituído por outros
verbos, como pesquisar, investigar ou esquadrinhar, sem prejuízo para o sentido original nem
alteração da organização da frase.
(E)

apresentar seu testemunho com a frase Por mais
que admire e respeite quem a exerce, que permaneceria correta, sem qualquer alteração, se o
segmento sublinhâdo fosse substituído por: que
valorize e demonstre consideração.

Alternativa correta: letra "d" - Deslindar significa averiguar, apurar, descobrir, sinônimos que se
encaixam perfeitamente às atividades inerentes a
um profissional da crítica jornalística.
Alternátiva "a" - Ao contrário disso, as obras
podem sempre ser apontadas e analisadas sob um
ponto de vista crítico.
. Alternativa "b"- O autor não mostra só as qualidades, mas também as possibilidades de que o crítiço caia nas armadilhas da parcialidade.
Alternativa "c" - Declarar que chefiou uma
equipe de crftkos não acentua a importância desse
profissional. Trata-se apenas de uma informação
para o leitor.
Alternativa "e"- Ao emitir sua opinião dizendo
que admira e respeita os críticos, a expressão não
tem a finalidade de acentuar a importância deles,
mas de introduzir a próxima informação que é: ele, o
autor do texto, não exerceu tal função, com exceção
de uma breve experiência na juventude.

Texto para as questões.
Figuras históricas perdem seus contornos quando
se tornam valores absolutos e até sua própria existên-

cio chega a ser posta em dúvida. Caso exemplar é o de
Wil/iam Shakespeare, cuja importância cresceu tanto
que, a partir do século XVI/f, começou-se a questionar
se ele era realmente o autor de seus dramas.
Algo semelhante aconteceu com o Renascimento.
De início, o termo indicava a arte produzida na Itália entre os séculos XV e XVI, exemplar para todos os
artistas que se seguiram. Em meados do XIX, .quando
começava a perder força como paradigma estético_
assumiu um significado muito mais amplo e indeterminado. Historiadores, como Jules Miche/et (1855) e o
suíçoJacob Burckhardt (1860), defendem suas teorias,
mas a periodização encontra dificuldades. Os limites
de um período histórico costumam ser marcados por
fatos concretos, de datação consensual. Em arte, as
transições são muito mais fluidas. Com Renascimento
e renascimentos na arte ocidental (]957) o historiador da arte alemão Erwin Panofsky tentou pór ordem
nessa proliferação de renascenças: o que distingue
o Renascimento italiano das retomadas anteriores,
segundo ele, é a consciência de que o ántigo já não
existe, da necessidade de recriá-lo.
Afinal, o que faz da arte italiana dos séculos XV e
XVI algo tão especial? Leon Battista Alberti, o teórico
mais importante da primeira fase do Renascimento,
identifica por nome, no prólogo de seu tratado Da pintura (1436), um grupo bem pequeno de artistas, todos
florentinos. Foram eles, segundo o teórico, que fizeram
reviver uma arte que, como a antiga, se inspirava diretamente na natureza. Mas, enquanto os antigos tiveram muitos mestres para imitar, eles precisaram reinventar. uNós; diz Afberti, inc/uindo~se no grupo, udes~
cobrimos artes e ciências jamais ouvidas e vistas.n
Outro teórico define esses inventores como #mestres de artes mistas e de engenho': Artes, na Florença
da época, eram as corporações de artesãos e comerciantes que governavam a cidade desde o século XIV.
Além delas, com maior prestígio (se não com maior
poder) havia as artes liberais, que se aprendiam pelos
livros e não pela experiência prática. Os "mestres de
artes mistas" não eram uma coisa nem outra. Já não
se identificavam com o saber artesanal de pai para
filho; tampouco com o saber escolar dos acadêmicos.
Buscavam conhecimentos empíricos, quando necessário (engenharia, fundição dos metais, fabricação
de cores), embora não se restringissem a nenhuma
das profissões tradicionais. Em sua maioria, não liam
latim. mas dispunham de tratados de ótica e de geo~
metrfa traduzidos e consultavam cientistas e matemáticos sempre que fosse preciso. Eram feitores vorazes da nova literatura em vulgar (Dante, Petrarca, Boccaccio) e estudavam história. A cultura deles se definia
em função dos projetos em que estavam envolvidosuma igreja, um monumento, um quadro. Enfim, não
eram nem artesãos nem filósofos. Pela primeira vez na
história, eram artistas.

!1364'
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(Adaptado de: Lorenzo Mammi. Bravo!, 191,
julho de 2013, p. 16-21)

em reconhecer a genialidade, pois isso está daro ao
nomearem os artistas como "mestres de artes mistas e de engenho".

192. (FCC - Analista Judiciário - Area Administrativa- TRT 15/2013) Conclui-se corretamente do
texto:

Alternativa "c"- Não cerceava (tornava menor)
a participação, pelo contrário: distinguia-os dos
demais.

{A)

Houve dificuldades, reconhecidas ainda hoje, em
carac11erizar com rigor as inovações perpetradas
durante o Renascimento por um grupo de artistas italianos, que se diferenciavam dos demais
em razão de seus conhecimentos empíricos.

Alternativa "e" - Nada no texto indica que
foram isolados no contexto artístico e daria para
eliminar essa alternativa pelo exagero ao inserir o
advérbio inteiramente.

{B)

As divergências entre historiadores e críticos
referentes à periodização adequada e às características do Renascimento italiano acentuam
as dificuldades em reconhecer a genialidade e a
importância de alguns artistas nele incluídos.

193. (FCC - Analista Judiciário - Area Adminis~
trativa- TRT 15/2013) Pela primeira vez na história,
eram artistas.

ausência de conhecimentos mais sólidos, com
base no saber acadêmico contido nos livros em
latim, cerceava a participação de grupos de artistas nas corporações de ofícios existentes na Itália
durante a época renascentista.

(C) A

(D) Torna-se mais importante o reconhecimento

das características e da genialidade dos artistas
do Renascimento italiano do que a preocupação em estabelecer limites precisos de tempo
para explicar todo o florescimento artístico
dessa época.
(E)

As características inovadoras das obras de alguns
artistas do Renascimento italiano que se mantinham independentes, quer da tradição artesanal
quer do conhecimento acadêmico, isolam-nos
inteiramente no contexto artístico desse período.

Alternativa correta: letra "d" - Evidencia-se, facilmente, a não preocupação em estabelecer
limites de tempo, ao mencionar, no segundo parágrafo, que a periodização encontra dificuldades.
A importância de reconhecer as características e
genialidade dos artistas começa a ser citada ao responder o questionamento no terceiro parágrafo e se
estende até o final do texto. Síntese: os artistas florentinos eram "mestres de artes mistas e de engenho"; enquanto os antigos imitavam, eles reinventavam através da natureza, buscavam conhecimentos empfricos e eram leitores vorazes da nova
literatura em vulgar (Dante, Petrarca, Boccaccio)
e estudavam história.
Alternativa "a" - Não houve dificuldade em
caracterizar as inovações, mas sim em determinar a
periodização.
Alternativa "b" - Em primeiro lugar, não ocorreu divergências e, também, não houve dificuldades

A frase final do texto deve ser entendida como
{A)

tese que se mostrou coerente ao se referir às
ideias apresentadas no 2° parágrafo.

(8)

retomada dos exemplos e das teorias apresentadas no desenvolvimento, o que garante a coesão
textual.

(C) repetição enfática, que se apresenta como uma

síntese das ideias discutidas no texto.
{D}

conclusão que constitui um fecho coeso do que
foi desenvolvido no último parágrafo.

(E) exposição de um fato inconteste, que vem con-

firmar a importância da arte renascentista.

Alternativa correta: letra "d" - Definição de
artista: pessoa que demonstra sensibilidade e gosto
por arte. Ora, se há sensibilidade, há outro olhar,.há
inovação e se há gosto, há descobertas através de
leitura e conhecimento (eram leitores da nova literatura e aprofundavam os estudos nos projetos em
que estavam envolvidos). Tudo isso foi muito bem
explicado no último parágrafo e tornou um fecho
coeso.
Alternativa "a" - Não há relação com a tese do
segundo parágrafo: a consciência de que o antigo
já não existe, da necessidade de recriá-lo. Não é
apenas recriar, mas inovar.
Alternativa "b" - Não é retomada, pois no
desenvolvimento do texto ocorre comparação entre
os artistas antigos e novos; apenas no final, as características do grupo foram realmente mencionadas e
chega à conclusão de que eram artistas.
Alternativa "c"- Não repetiu, tanto que o autor
menciona o adjetivo artistas no último perfodo do
texto.
Alternativa "e" - Não se pode afirmar que seja
um fato inconteste, o autor expõe ideias de historiadores e teóricos.

I
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194. (FCC - Analista Judiciário - Area Administrativa- TRT 15/2013) Quanto ao desenvolvimento
textual, afirma-se corretamente:

(A) O autor dO texto deixa implícita, no 1° parágrafo, sua concordância com a hipótese de que
William Shakespeare não deve ter sido realmente o criador de tantos dramas que marcaram sua época.
(B) Apesar de evidente intenção esclarecedora
das informações contidas no parágrafo final, à
semelhança de verbete de dicionário a respeito
da Florença do século XV, elas perdem importância diante da constatação de que os artistas
não se consideravam ligados a nenhum ofício.
{C) No 2° parágrafo, defende-se a ideia central de

que, em razão da ausência de limites temporais precisos para a produção artística, resulta
impossível para os teóricos perceber diferenças
temáticas entre os representantes de determinada época.
(D) Há semelhança nos pontos de vista emitidos
tanto pelo historiador alemão citado no 2°
parágrafo, que publicou sua obra no século XX,
quanto pelo teórico florentino, cuja obra data
do século XV.
(E) O confronto entre as teorias defendidas por his·
toriadores nos séculos XIX e XX, a respeito de
limites temporais para as manifestações artísticas renascentistas, estabelece parâmetros para
a correta identificação da autoria dos dramas de
William Shakespeare.

Alternativa correta: letrâ "d"- Ponto de vista
do historiador alemão: o que distingue o Renascimento
italiano das retomadas anteriores é a consciência de
que o antigo já não existe. da necessidade de recriá-lo;
teórico florentino: descobrimos artes e ciências jamais
ouvidas e vistas. ldeias afins: ao recriar, surgem novas

formas de arte.
Alternativa "a"- Não se pode afirmar que ele
concorda com tal hipótese.
Alternativa "b" - Não perdem importância,
pelo contrário: ganham importância, pois surgiram
os artistas.
Alternativa "c"- A i dela central é a distinção da
arte antes e depois e quanto à periodização, apenas
é citado que há dificuldade para definir.

A sustentabifidode do meio ambiente deve ser a
meta buscada por qualquer individuo ou grupo que
necessite de recursos naturais para sobreviver. E isso
é um fato que não admite contestação.
Incorporar a premissa de respeito à natureza e
do uso sustentável dos recursos naturais deve ser um
trabalho constante. e doutrinário frente às populações que habitam ou que trabalham nos campos e
áreas rurais. Trabalhar para manter a biodiversi.lfade
local e evitar a erosão que destrói as áreas cultiváveis, além de ser economicamente viáve~ representa
manter, por muito mais tempo, a terra em condições
de gerar riquezas e de prover o sustento das populações que dela dependem.
Recicfar os dejetos oriundos das criações animais e dos refugos das plantações deve ser encarado
não como custo ou gasto Na mais: mas sim como
uma excelente oportunidade de gerar toda ou parte
da energia necessáría para executar as atividades econ6micas a que se propõem e também como
fonte de fertrfizantes baratos e totalmente gratuitos,
o que, sem dúvida, representará um salto na lucratividade de qualquer propriedade rural.
Garantir o sustentabilidade do meio ambiente

é garantir, antes de qualquer coisa, que a fome, a
pobreza e a miséria estarão afastadas definitivamente e, com isso, terfflinará a dura realidade que
força as pessoas a praticar a exploração predatória dos recursos disponrveis em determinadas áreas.
Pois, só com uma situação de vida regular, os habi·
tantes- de uma determinada região poderão tornar-se permeáveis às "novas ideias~
Levantar a bandeira da sustentabilidade do
meio ambiente e promover nas comunidades rurais
o pensamento de que essa é a única formo viável de
manter suas atividades econômicas em condições
de gerar riquezas por muito mais tempo e de forma
continuada são os desafios mais pungentes dos
governos e das organizações ambientais dos tempos atuais.
(Adaptado de: http://www.atitudessustentaveis.eom.br/conscientizacao/desenvolvimento-sustentabilidade-melo-ambiente/)

195. (FCC- Analista Judiciário -Área Judiciária- TRT 15/2013) Para o autor do texto, a questão
sustentabi!idàde deve

Alternativa "e" - Não há relação com a identificação da autoria de Shakespeare.

(A) pautar-se pelo uso respeitoso dos recursos
naturais, seja na preservação da biodiversidade, seja na reutilização de refugos e excrementos.

Texto.

{B) restringir-se à promoção das comunidades
rur.ais que poderão auferir seu sustento de uma
exploração racional dos recursos naturais.
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{C) evitar o desperdício, mantendo a erosão e aproveitando melhor as áreas cultiváveis, o que
determinará o fim da exploração predatória.
(0)

garantir as oportunidades de as pessoas executarem as atividades de sobrevivência independentemente das condições predatórias.

(E) redclar a biodiversidade para que não sejam destruídas áreas cultiváveis nem as pessoas fiquem
impossibilitadas de proverem seu sustento.

Consta-nos que o autor, solicitado por seus numerosos amigos, leu há dias a comédia em casa do Sr.
Dr. Estêvão Soares, diante de um luzido auditório, que
aplaudiu muito eprofetizou no Sr. Oliveira um futuro
Shakespeare.
O Sr. Dr. Estêvão Soares levou a sua amabilidade
ao ponto de pedira comédia para ler segunda Vez, e
ontem ao encontrar-se na rua com o Sr. Oliveira, de
tal entusiasmo vinha possuldo que o abraçou estreitamente, com grande pasmo dos numerosos transeuntes.

Alternativa correta: letra "a" - A alternativa
sintetiza corretamente a ideia do texto e, em seus
dois trechos abaixo, podemos confirmar:

Da parte de um juiz tão competente em matérias
literárias este ato é honroso para o Sr. Oliveira.

"Trabalhar para manter a biodiversidade local e
evítar a erosão que destrói as áreas cultiváveis, ...".

Estamos ansiosos por ler a peça do Sr. Oliveira, e
ficamos certos de que ela fará a fortuna de qualquer
teatro.

uRecidar os dejetos oriundos das criações animais e dos refugos das plantações deve ser encarado
não como custo ou gasto "a mais", mas sim como
uma excelente oportunidade de gerar toda ou parte
da energia necessária ... ".
Alternativa "b"- A sustentabilidade não pode
se restringir às comunidades rurais. Ela deve se
estender a todas as pessoas.
Alternativa "c"- Uma das propostas da sustentabilidade é evitar e não manter a erosão.

O amigo das letras.

Machado de Assis. A mulher de preto. In: Con·
tos fluminenses. São Paulo: Globo, 1997 (com adaptações).

-------'----------····-·
196. (CESPE - Analista do Seguro Social - INSS
2016- adaptada) No final do texto, a palavra ufortuna" pode ser interpretada tanto como sucesso
quanto como riqueza.

( ) certo

Alternativa "d" - Atividades de sobrevivência
sempre evitando as condições predatórias.
Alternativa "e"- Manter e não recidar a biodiversidade.

2.2.CESPE
Texto para as questões.
Levantou-se da cama o pobre namorado sem
ter conseguido dormir. Vinha nascendo o Sol.
Quis ler os jornais e pediu-os.

( ) errado

Certo- O texto é literário e o autor? Ninguém
menos que Machado de Assis. O contexto é o que
nos importa. Vamos a ele: Estamos ansiosos por ler
a peça do Sr. Oliveira, e ficamos certos de que ela fará
a fortuna de qualquer teatro. Óbvio que se refere ao

suce_sso e à riqueza da peça.
No dicionário, fortuna significa boa sorte; em
que há ventura, júbilo, abundância. Sendo assim, é
sucesso {boa sorte) e riqueza (abundância).

- - - - - - - ·----·--

-----

Já os ia pondo de lado, por haver acabado de ler,
quando repentinamente viu seu nome impresso no

197. (CESPE - Analista -do Seguro Social - INSS
2016) Do texto não é possível concluir se "o pobre

Jornal do Comércio.

namorado" {início do texto) é Antônio Carlos de Oliveira ou o Sr. Dr. Estêvão Soares.

Era um artigo a pedido com o título de Uma

Obra-Prima.

( ) certo

( ) errado

Dizia o artigo:
Temos o prazer de anunciar ao país o próximo
aparecimento de uma excelente comédia, estrela de
um jovem literato flúminense, de nome Antônio Carlos de Oliveira.
Este robusto talento, por muito tempo incógnito,
vai enfim entrar nos mares da publicidade, e para isso
procurou logo ensaiar-se em uma obra de certo vulto.

Certo- Simples: viu o nome de quem impresso
no jornal? O nome de um jovem literato fluminense
-Antônio Carlos de Oliveira -, ou do Sr. Dr. Estêvão
Soares que aplaudiu muito e profetizou no Sr. Oli·
veira um futuro Shakespeare? Há ambiguidade e o
CESPE exigia essa análise.

i
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198. (CESPE - Analista do Seguro Social - INSS
2016) Dada a assinatura "O amigo das letras", é

200. {CESPE - Analista do Seguro Social - INSS
2016) Verifica-se uma contradição na argumentação

correto concluir que o trecho publicado no Jornal do
Comércio é uma carta.
{ ) certo ( ) errado

do autor, umavezque o sentido do trecho ucriar uma
nova comédia com traços muito pessoais" é incompatível com o sentido do trecho "retratou a cultura e
os costumes da sociedade do seu tempo~.
( ) certo

( ) errado

Errado- No texto: Era um artigo a pedido com
o título de Uma Obra-Prima. Dizia o artigo.
199. (CESPE - Analista do Seguro Social - INSS
2016) Depreende-se do texto que Antônio Carlos

de Oliveira vai iniciar uma atividade profissional
ligada à propaganda, para a qual tem muito talento.
( ) certo ( ) errado

Errado- São informações que se complementam, longe de serem contraditórias: retratou a cultura
e os costumes da sociedade do seu tempo nas comédias e farsas e criou uma nova comédia com traços
muito pessoais.
201. (CESPE -Analista do Seguro Social - INSS
2016} Depreende-se do texto que Martins Pena

Errado- Depreender é "deduzir". Ao afirmar que
Antô'nio Carlos de Oliveira irá entrar nos mares da
publicidade, deduzimos que ele passará a ser conhecido, não que exercerá atividade profissional ligada
à propaganda.

Texto para as questões.

Designado para fazer a crítica dos espetáculos líricos de setembro de 1846 a outubro do ano seguinte
no Jornal do Comércio, Martins Pena se revelou um
profundo conhecedor da arte cênica, tanto no que se
refere à prática teatral (cenário, representação, maquinarias).quanto a sua história, sendo não raro seus incisivos argUmentos a causa de grande-s polêmicas no
teatro representado na corte brasileira.
Pena ganhou evidência como comediógrafo a
partir de 1838, ano em que foi encenada sua peça
O Juiz de Paz na Roça. Embora tenha produzido
alguns dramas Jque ,lhe renderam duras crfticas),
destacou-se de fato pelas. 'suas comédias e farsas, nas
quais retratou a cultura e os costumes da sociedade do seu tempo.
Nas suas obras, Pena buscou uma tomada de
consciência de um momento da história de nosso
país, que recém adquiria uma limitada independência, e tentou pensar criticamente nossa cultura, com
as restrições que o contexto impunha ao trabalho
intelectual, desvencilhando-se da tradição clássica,
das comédias francesas, do teatro l/rico e do melodrama, para criar uma nova comédia com traços
muito pessoais, o que lhe garantiu sucesso imediato
em seu tempo e um significado ímpar na história do
teatro brasifeiro.
Internet: <www.questaodecritica.com.br> (com
adaptações).

começou a fazersucessoimediatamenteapóscomeçar a escrever para o Jornal do Comércio.
( ) certo

( ) errado

Errado - No segundo parágrafo: Pena ganhou
evidência como comediógrafo a partir de 1838, ano em
que foi encenada sua peça O Juiz de Paz na Roça. Em
1846, quando começou a escrever para o Jornal do
Comércio, já era famoso.

Texto para as questões.

No Brasil, pode-se considerar marco da história da
assistência jurídica, ou justiça gratuita, a própria colonização do pafs, ainda no século XVI. O surgimento
de lides provenientes das inúmeras formas de relação
jurfdica então existentes- e o chamamento da jurisdição para resolver essas contendas -já dava início a situações em que constantemente as partes se
viam impossibilitadas de arcar com os possíveis custos
judiciais das demandas. A partir de então, a chamada
assistência judiciária praticamente evoluiu junto com
o direito pátrio. Sua importância atravessou os séculos, e ela passou a ser garantida nas cartas constitucionais.
No século XX,. o texto constitucional de 1934, no
capitulo 11, "Dos direitos e das garantias individuais~
em seu art. 113, fez menção a essa proteção, ao prever que ~ União e os estados concederão aos necessitados assistência judiciária, criando para esse efeito
órgãos especiais e assegurando a isenção de emolumentos, custas, taxas e selos': Por sua vez, a Constituição de 1946 previu, no mesmo capítulo que a de 1934,
em seu art. 141, § 35, que "O poder público, na forma
que a lei estabelecer, concederá assistência judiciária
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aos necessitados". A lei extravagante Veio em 1950,
materializada na Lei n. 0 1.060, que especifica normas
para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. No art. 4. o dessa lei, havia menção ao Hrendimento ou vencimento que percebe e os encargos
próprios e os da famílía" e constava a exigênâa de
atestado de pobreza, expedido pela autoridade policial ou pelo prefeito municipal. Foi o art. 1. 0, § 2. 0, da
Lei n.o 5.47811~~8 que criou a simples afirmação (da
pobreza), ratificado pela Lei n.o 7.51011986, que deu
nova redação a dispositivos da Lei n. o 1.060/1950.
Em 1988, a Carta Cidadã ampliou o escopo da
assistência judiciária ao empregar o termo assistência
jurídica integral e gratuita, que é mais abrangente e que
abarca o termo usado anteriormente, restrito apenas
à assistência de demanda judicial já proposta ou a ser
interposta. O termo atual também engloba atos jurídicos extrajudiciais, aconselhamento jurídico, patrocínio
da causa, além de ações coletivas e mediação.
Hoje, portanto, alguém que se vê incapaz de
arcar com os custos que uma lide judicial impõe, mas
necessita da imediata prestação jurisdicional, pode,
mediante simples afirmativa, postular as benesses
dessa prerrogativa, garantida pela Constituição Federal vigente.
Uma história para a gratuidade jurídica no Brasil.
Internet: (com adaptações).
202. (CESPE- DPU/2016) O autor do texto visa convencer o leitor acerca da necessidade de que se tratem como iguais os desiguais, por meio da prestação
jurisdicional gratuita.
( ) certo

( ) errado

- DEPREENDER:direciona o leitor para a conclusão do texto a partir do que está explícito.
- INFERIR é a conclusão vinda de ideias que
ficam implícitas no texto.
Não depreende que é proibido, muito pelo contrário. No terceiro parágrafo; Em 1988, a Carta Cidadã
ampliou o escopo da assistência judiciária ao empregar o termo assistência jurídica integral e gratuita. Em
seguida, cita o que passa a englobar.
204. (CESPE- DPU/2016) Conclui-se do texto que,
ao prever a substituição do atestado de pobreza
pela simples afirmativa da pessoa de que ela não
pode arcar com os custos judiciais da demanda, a lei
teria buscado uma forma de tornar mais acessível ao
necessitado o exercício de seu direito.
( ) certo

Certo - No texto: No art. 4. 0 dessa lei, havia
menção ao nrendimento ou vencimento que ·percebe
e os encargos próprios e os da família" e conStava a
exigência de atestada de pobreza, expedido pela
autoridade policial ou pelo prefeito municipal; agora:
alguém que se vê incapaz de arcar com os custos que
uma lide judicial impõe, mas necessita da imediata
prestação jurisdicional, pode, mediante simples afirmativa, postular as benesses dessa prerrogativa,
garantida pela Constituição Federal vigente. Significa
que atingirá mais pessoas.
205. (CESPE - DPU/2016) lnfere~se do texto que a
Lei n.0 1.060/1950 ainda está em vigência, embora
,
tenha passado por algumas alterações.
( ) certo

Errado - Trata-se de texto informativo (produção textual com informação sobre um determinado assunto, que tem como objetivo. esclarecer
uma pessoa ou conjunto de pessoas sobre essa
matéria) e não possui o objetivo de convencer o leitor. Textos dissertativos podem possuir essa característica.
203. (CESPE - OPU/2016) Depreende-se .do texto
que, de acordo com a Constituição Federal de 1988,
é proibido à pessoa possuidora de bens requerer o
direito à assistência jurídica integral e gratuita.
( ) Certo

( } errado

{ ) errado

( ) errado

Certo- Há duas informações a serem avaliadas.

1.

2.

A lei está em vigência e isso pode ser notado na
frase: A lei extravagante veio em 1950, materiali~
zada na Lei n.o 1.060, que especifica normas para
a concessão de assistência judicidria aos necessitados. Se especifica (verbo no presente do indicativo), significa que a ação ainda acontece;
passou por algumas alterações: Foi o art. 1.0, §2.0,
da Lei n.o 5.478/1968 que criou a simples afirmação (da pobreza), ratificado pela Lei n. o 7.510/1986,
que deu nova redação a dispositivos da Lei n. 0
1.060/1950.

Texto para as questões.
Errado
O Nota da autora: Vamos, antes, saber a diferença entre depreender e inferir.

No infcio da colonização portuguesa na Brasil,
a defesa das pessoas pobres perante os tribunais era

I
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considerada uma obra de caridade, com fortes traços
religiosos.
Anteriormente à primeira Constituição pátria_
a de 1824, vigoraram as Ordenações Afonsina5, as
Manue/inas e as Filipinas. Destas, somente as Ordenações Filipinas, sancionadas em l 595 e que construíram a base do direito português até o século
XIX, com vigênCia de 1603 até o Código Civil brasileiro de 1916, trazem, em seu texto, algo que remete
ao entendimento de concessão de justiça.gratuita,
prevendo que, se o agravante fosse tão pobre que
jurasse não ter bens móveis, nem bens de raiz, nem
como pagar o agravo e se rezasse, na audiência, uma
vez, a oração do Pai-Nosso pela alma do rei de Portugal, seria considerado quitado o pagamento das custas de então.
Ainda com relação ao aspecto da gratuidade, em
particular, o colonizador português trouxe paro o território brasileiro a praxe forense de acordo com a qual
os advogados deveriam assistir, de maneira gratuita
e voluntária, pro bano, os pobres que a solicitassem.
Essa obrigação era admitida como um dever moral do
ofício, diferenciando-se do voluntariado por ser exercida com caráter e competência profissionais, embora
fosse uma atividade não remunerada.
Essas duas formos de gratuidade na acesso à justiça não se confundem. A advocacia pro bano é definida como a prestação gratuita de serviços jurfdicos
na promoção do acesso à justiça, ao passo que a assistência jurfdica pública gratuita, atualmente prevista
na Constituição Federal, no artigo 5. 0 , inciso LXXIV, e
no artigo 134, é um dever intransferível do Estado e,
na maior parte das vezes, é rea/izdda na atuação das
Defensorias Públicas da União e dos estados e por
meio de convênios entre esses órgãos e a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB).
Enfim, a importância dessas duas formas de assistência jurfdica griituita reside no fato de que o maior
beneficiário dessa prerrogativa é a pessoa com insuficiência de recursos que tenha de demandar em juízo.
Internet:
<www.ambito-juridico.com.br>
<www.probono.org.br> (com adaptações).

e

206. (CESPE- DPU/2016) De acordo com o texto, o
Estado confundia~se com a religião, o que fica evidente no fato de que foram as Ordenações Filipinas
que c.Ômpilaram, em textos legais, o benefício da justiça gratuita de cunho religioso.
( ) certo

( ) errado

Errado- Comando da questão: "de acordo com
o texto~. 1. Não podemos afirmar que o Estado con~
fundia-se com a religião. Cita, apenas, no início do

texto, que havia fortes traços religiosos; 2. Compila~
ram (Condensar alguma coisa (documentos, textos,
poesias etc.) numa única obra) em textos legais vai
muito além da interpretação, isto é, extrapo!a informação.
207. (CESPE - OPU/2016} Conclui-se do texto que
a concessão da gratuidade no acesso à justiça ori~
ginou-se de um dever legal do Estado de auxiliar os
pobres na resolução de suas demandas.
( ) certo
'fP.Mó! Q

( ) errado

~ ., w;l~~

*MAh.K ·"r~Mf;l~
Errado·- No início do texto: No início da colonização portuguesa no Brasil, a defesa das pessoas pobres
perante os tribunais era considerada uma obra de
caridade, com fortes traços religiosas. Caridade está
longe de ser um dever legal.
208. (CESPE • OPU/2016) Conclui-se do conteúdo
do segundo parágrafo que as ações de jurar e de
rezar em honra do rei funcionavam como um atestado de pobreza, ou seja, como forma de demonstrar a situação de insuficiência de recursos afim de se
obter a concessão da assistência judiciária gratuita.
( ) certo

( ) errado

Certo - Questão muito discutida, mas através
das ideias do segundo parágrafo, chega-se tranqui~
lamente à resposta: trazem, em seu texto, algo que
remete ao entendimento de concessão de justiça gratuita, prevendo que, se o agravante fosse tão pobre
que jurasse não ter bens móveis, nem bens de raiz,
nem como pagar o agravo e se rezasse, na audiência, uma vez, a oração do Pai-Nosso pela alma do
rei de Portugal, seria considerado quitado o pagamento das custas de então.

Texto para responder às questões.
O meu antigo companheiro de pensão Amadeu
Amaral Júnior, um homem louro e fornido, tinha cos~
tumes singulares que espantavam os outros hóspedes.
Amadeu Amaral Júnfor vestia·se com sobriedade:
usava umà cueca preta e calçava medonhos tamancos barulhentos. Alimentava-se ma~ espichava-se na
cama, roncava o dia inteiro e passava as noites acordado, passeando, agitando o soalho, o que provocava
a indignação dos outros pensionistas. Quando se cansava, sentava-se a uma grande mesa ao fundo da sala
e escrevia o resto da noite. Leu um tratado de psicologia e trocou*o em miúdo, isto é, reduziu-o a artigos,
uns quarenta ou cinquenta, que projetou meter nas

l
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revistas e nos jornais e com o produto vestir-se, habitar uma casa diferente daquela e pagar ao barbeiro.
Mudamo-nos, separamo-nos, perdemo-nos de
vista. Creio que os artigos de psicologia não foram
publicados, pois há tempo li este anúncio num semanário: "Intelectual desempregado. Amadeu Amaral
Júnior, em estado de desemprego, aceita esmolas,
donativos, roupa velha, pão dormido. Ta-mbém aceita
trabalho: O anúncio não produziu nenhum efeito.
Muita gente se espanta com o procedimento
desse amigo. Não sei por qué. Eu, por mim, acho que
Amadeu Amaral Júnior andou muito bem. Todos os
jornalistas necessitados deviam seguira exemplo dele.
O anúncio, pois não. E, em duros casos, a propaganda
oral, numa esquina, aos gritos. Exatamente como
quem vende pomada para calos.
Graci/iano Ramos. Um amigo em talas. In: Linhas
tortas. Rio de Janeiro: Record, 1983, p. 125 (com adaptações).
209. {CESPE
Analista
Administrativo
FUNPRESP/2016) Para o narrador, seu amigo Ama-

deu Amaral Júnior não foi imprudente ao publicar
anúncios oferecendo os seus serviços.
( ) certo

{ ) errado

dês_êi.a pensão ficavam espantados com os anúncios
de jornal referentes a Amadeu Amaral Júnior.
( ) certo

( ) errado

Errado - No primeiro parágrafo, afirma que os

hóspedes ficam espantados com seus costumeS singulares; quanto aos anúncios de jornal, não foram
os hóspedes que se espantaram (final do texto}: O
anúncio não produziu nenhum efeito. Muita gente se
espanta com o procedimento desse amigo.
212. (CESPE
Analista
Administrativo
FUNPRESP/2016} Para caracterizar o personagem

Amadeu Amaral Júnior, o narrador combina, no
segundo parágrafo, recursos dos tipos textuais narrativo e descritivo.
( ) certo

( ) errado

Certo ~ Narração: verbos no pretérito {vestia-se,
usava, alimentava-se, espichava-se etc.); descrição:
uso de adjetivos {preta, medonhos, barulhentos,
grande etc.).

DICA
Narração: mescla dados reais e imaginários.

Certo - No último parágrafo: Muita gente se
espanta com o procedimento desse amigo. Não sei por
quê. Eu, por mim, acho que Amadeu Amaral Júnior
andou muito bem. Todos os jornalistas necessita-

dos deviam seguir o exemplo dele. Em seguida: O
anúncio, pois não = contração da expressão "pois

não havia de".
210. (CESPE
Analista
Administrativo
FUNPRESP/2016} Os costumes peculiares de Ama-

deu Amaral Júnior são apresentados no segundo
parágrafo do texto.
( ) certo

( ) errado

Certo - Explícitas as ideias no segundo parágrafo. E como são peculiares os costumes! Peculiar
significa particular; que é um atributo de algo ou de
alguém. Exemplos: Vestia-se com sobriedade: usava

uma cueca preta e calçava medonhos tamancos barulhentos. Alimentava-se mal, espichava-se na cama,
rcncava o dia inteiro e passava as noites acordado, passeando, agitando o soalho ... escrevia o resto da noite.
Leu um tratado de psicofogia e trocou-o em miúdo.
211. (CESPE
Analista
Administrativo
FUNPRESP/2016) De acordo com o texto, os hóspe-

Baseia-se numa evolução de acontecimentos,
mesmo que não mantenham relação de linearidade
com -o tempo real. Sendo assim, está pautada em
v.erbos de ação e conectares temporais.
Descrição: o ser, o objeto ou ambiente são
importantes, ocupando lugar de destaque na frase

o substantivo e o adjetivo. A caracterização é
indispensável, por isso existe uma grande quantidad~ de adjetivos no texto.

Texto para responder às questões.

O homem que só tinha certezas quase nunca
usava ponto de interrogação. Em seu vocabulário, não
constavam as expressões: talvez, quiçá, quem sabe,
porventura.
Parece que foi de nascença. Ele já teria vindo ao
mundo assim, com todas as certezas junto, pulou a
fase dos porqués e nunca soube o que era curiosidade
na vida. Cresceu achando natura! viver derramando
afirmações pela boca.
A noticia espafhou-se rapidamente. Não demorou
muito para se tornar capa de todas as revistas e personagem assíduo dos programas de TV. Para cada pergunta havia uma só resposta certa e era essa que ele
dava, invariavelmente, exterminando aos pouquinhos
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todas as dúvidas que existiam, até que só restou uma
dúvida no mundo: será que ele não vai errar nunca!
Mas ele nunca errava, ejá nem havia mais o que errar,
uma vez que não havia mais dúvidas.
Um dia aconteceu um imprevisto, e o homem que
só tinha certeZas, quem diria, acordou apaixonado.
Para se assegurar de que aquela era a mulher certa
para ele, formulou cento e vinte perguntas, as quais
ela respondeu sem vacilar. Os dois se amaram noites adentro, foram a Barcelona, tiraram fotos juntos,
compraram álbuns, porta-retratos... Desde então, por
alguma razáo desconhecida, o homem que só tinha
certezas foi perdendo todas elas, uma por uma. No
início ainda tentou disfarçar. Mas as dúvidas multiplicavam-se como praga, espalhavam-se pelo mundo, e
agora, meu Deus! Deus existe? Existe sim. Ou será que
não? Ele não estava bem certo.
Adriana Fafcão. O homem que só tinha certezas.
In: O doido da garrafa. São Paulo: Planeta do Brasil,
2003, p. 75 (com adaptações).

213. {CESPE
Analista Administrativo
FUNPRESP/2016) O narrador do texto sugere que o
personagem central adquiriu paulatinamente a habilidade de ter certeza·s.
( ) certo

( ) errado

Errado- Não foi aos poucos: Parece que foi de
nascença. Ele já teria vindo ao mundo assim, com
todas as, certezas junto, pulou a fase dos porquês e
nunca soUbe o que era curiosidade na vida.
214. {CESPE
Analista Administrativo
FUNPRESP/2016) Conclui-se do texto que a fama do
personagem ce:-~tral e o interesse das pessoas por ele
devem-se ao fato de ele jamais ter mentido nas res~
postas às questõe,s que lhe eram propostas.
{ ) certo

{ ) errado

Errado- Jamais é um advérbio muito perigoso.
Não se pode afirmar que ele não mentia. No texto,
há esta afirmação: Para cada pergunta havia uma só
resposta certa e era essa que ele dava, ;nvariavelmente,
exterminando aos pouquinhos todas as dúvidas que
existiam. Daí a concluir que era verdade ou mentira,

seria extrapolar as ideias do texto.
Analista Administrativo
215. (CESPE
FUNPRESP/2016) Depreende-se do texto que o
personagem principal perdeu repentinamente a
capacidade de ter certezas devido ao fato de ter se
apaixonado.

( ) certo

( ) errado

Errado- Não foi repentinamente, foi paulatinamente (aos poucos} - aqui está o erro: o homem que
só tinha certezas foi perdendo todas elas, uma por
uma.

216. {CESPE
Analista Administrativo
FUNPRESP/2016) Infere-se do trecho "derramando
afirmações pela boca" (segundo parágrafo) que o
homem que só tinha certezas falava demasiadamente.
( ) certo

{ ) errado

Errado- Infere-se que ele apenas dizia afirmações, mas não há referência quanto à quantidade- se
pouco ou muito (demasiadamente}.

Texto para a questão.
A discussão sobre a participação dos analfabetos
na vida política nacional remonta aos tempos doBrasil colônia e se mantém durante a formação da sociedade brasileira e os processos de reconhecimento de
direitos e de visibilidade social das diferentes parcelas
sociais anteriormente excluídas do processo democrático.
Durante o perfodo colonial, oS analfabetos
tinham direito ao voto, ainda que mitigado e suprimido, por meio do processo chamado voto Ncochichado~ Nesse caso, as intenções de voto de um analfabeto eram ouvidas por terceiros letrados. Ainda
que restringidos em algumas oportunidades, entre os
séculos XVI e XIX, os analfabetos exerciam de alguma
maneira a direito ao voto. Contudo, foi somente ao
final do Império que esse direito foi totalmente retirado dos brasileiros analfabeto~ por meio do Decreto
n.o 3.029/1881, a chamada Lei Saraiva, que instituiu
um censo literário nos termos propostos por Rui Barbosa à época.
Desde então, durante cento e quatro anos, os
analfabetos tiveram limitações drásticas ao direito
de participação polftica pelo exercício do direito ao
voto no pafs. Essa situação foi alterada apenas com
a Emenda Constitucional n.o 25/1985, que concedeu,
embora em caráter facultativo, o direito de voto ao
analfabeto. Durante todo o referido período, por diversas vezes o tema voltou à pauta das definições políticas nacionais, sem, contudo, obter sucesso na efetlvaçã~ de tal direito básico de cidadania.
Por sua vez, a elegibilidade, que constitui o direito
de ser votado, em nenhuma oportunidade foi reco-

fnnf
nhecida aos analfabetos na história breve de nosso
pafs. Pelo contrário, pouco se discute e pouco se dis-

Alternativa "b" - A lei favoreceu o exercício do
direito ao voto: Essa situaçâo foi alterada apenas com

cutiu sobre tal direito, e, reiteradamente, o tema vem

a Emenda Constitucional n." 25/1985, que concedeu,
embora em caráter facultativo, o direito de voto ao
analfabeto.

sendo esquecido no processo de consumação de uma
cidadania plena, com acesso a todos os direitos de
participação po/ftica.
Guilherme de Abreu e Silva. Elegibilidade dos
analfabetos: por uma1 reconfiguração à luz da
plenitude da ddadani~. In: Revista Paraná Eleito~
ral,v. 3, n." 2, p. 39~66./nternet: <wwwjusticaeleitora/.
jus.br> (com adaptações).
217. (CESPE - Analista Judiciário - TRE Pl/2016)

Conforme as ideias do texto Elegibilidade dos analfabetos: ...,
A. do período colonial até -a promulgação da
Emenda Constitucional n. 0 25/1985, os analfabetos sofreram limitações drásticas no exercício do
direito ao voto.
B.

o caráter facultativo do voto pelos analfabetos
após a promulgação da Emenda Constitucional
n.o 2511985 desfavoreceu, mais uma vez, o exercício do direito ao voto por essa parcela da população.

C. a inelegibilidade dos analfabetos impede que
estes gozem do direito ao exercício pleno da
cidadania.
O. Rui Barbosa, no final do século XIX, promulgou a
Lei Saraiva e determinou que os analfabetos não
teriam direito ao voto.
E.
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a participação dos analfabetos na vida política
nacional é uma reivindicação da população brasileira desde os tempos do Brasil colônia.

Alternativa correta: letra "c"- No último parágrafo: Por sua vez, a elegibilidade, que constitui o

direito de ser votado, em nenhuma oportunidade
foi reconhecida aos analfabetos na história breve
de nosso país. Pelo contrário, pouco se discute e pouco
se discutiu sobre tal direito, e, reiteradamente, o tema
vem sendo esquecido no processo de consumação
de uma cidadania plena, com acesso a todos os
direitos de participação politica.
Alternativa "a"- Não foi desde o período colonial. No segundo parágrafo: Durante o período colo-

nial, os analfabetos tinham direito ao voto~ ainda
que mitigado e suprimido, por meio do processo chamado voto ncochichadon; mais: foi somente ao final
do Império que esse direito foi totalmente retirado
dos brasileircs analfabetos por meio do Decreto
n." 3.029/1881, a chamada Lei Saraiva, que instituiu
um censo literário nos termos propostos por Rui Barbosa à época.

Alternativa "d"- Não foi Rui Barbosa quem promulgou a lei Saraiva. No texto, está claro que a lei
instituiu um censo literário nos termos propostos por
Rui Barbosa.
Alternativa "e" - Além de não haver a informação no texto, seria incoerente afirmar que a
população na época do Brasil colônia reivindicava a
participação dos analfabetos, pois até hoje isso não
acontece.

Texto para a questão.

Na entrada do terceiro milênio, o ingresso das
brasileiras na política institucional ainda é tímido.
Porém, esse é um quadro que já se mostrou menos
animador. Da promulgação da primeira Constituição Republicana, em 1891- na qual as mulheres
não foram incluídas como cidadãs-, às eleições de
Roseana Sarney como primeira governadora de um
estado e de Benedita da Silva como primeira senadora e primeira governadora negra - ambas na
década de 90 do século passado -, foi um longo
percurso.
Apesar de as mulheres possuírem, atualmente,
níveis de escolaridade superiores aos dos homens
e de estarem cada vez mais presentes no mercado
de trabalho, em nenhum ómbito da vida social a
participação de mulheres e homens é tão desigual
quanto no exercício do poder.
Seja em cargos eletivos, seja em postos de direção nos órgãos executivos ou no sistema judiciário,
o poder ainda é predominantemente ocupado por
homens. Somente em 2000 uma juíza - Ellen Gra~
cie Northfleet - alcançou o topo da hierarquia do
Supremo Tribunal Federal (STF). No Brasil, apesar
da expressiva atuação das mulheres em movimentos sociais- associações, sindicatos, entidades-,
observa-se que essa capacidade de engajamento
não corresponde à pequena presença feminina nas
instdncias decisórias.
Não obstante tenha sido um dos primeiros pafses da América Latina a conceder o sufrágio universal, o Brasil estd entre as nações que apresentam a
mais baixa representação política feminina no Ocidente. Entretanto, esse é um cenário que se repete
em diversas nações tidas como desenvolvidas e
com maior tradição democrática, como é o caso da
França. Convém registrar, também, as interrupções
na trajetória democrática do pafs por regimes dita-
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toriais, as quais impediram o livre gozo de direitos
políticos pelos cidadãos e impactaram diretamente
a participação das mulheres nos poderes constituidos.
A participação política das mulheres no Brasil:
Uma breve história. In: A mulher e o Poder Legislativo no estado do Rio de Janeiro: lugares, perfis e
experiências municipais. Rio de Janetro: Ed. CEDIM
RJ. Internet: <www.educacaopublico.rj.gov.br>
(com adaptações).

218. (CESPE - Analista Judiciário - TRE Pl/2016)
De acordo com as fdeias do texto A participaçã_o
política das mulheres no Brasil: ...,

A. a maior disparidade no que diz respeito à participação masculina e à feminina na sociedade
ocorre no exercício do poder.
B. a parcela feminina da população í:!inda sofre

muitos preconceitos no mercado de trabalho, a
despeito de sua formação acadêmica ser superior em relação à do homem.
C. a eleição de Roseana Sarney e de Benedita

da Silva foram determinantes para que, anos
depois, Ellen Grade fosse aprovada pelo Senado
Federal como ministra do STF.
O. a baixa representatividade feminina nos poderes

constituídos, no Brasil e em países desenvolvidos, justifica-se mormente pelo regime ditatorial a que essas nações foram submetidas na
segunda metade do séculq XX.
E.

as mulheres passaram a ser consideradas cidadãs
somente na década de 90 do século XX.

Alternativa correta: letra "a" - No segundo
parágrafo, está explícita a disparidade (desigualdade): Apesar de as mulheres possuírem, atualmente, níveis de escolaridade superiores aos dos
homens e de estarem cada vez mais presentes no
mercado de trabalho, em nenhum âmbito da vida
social a participação de mulheres e homens é tão
desigual quanto no exercício do poder.
Alternativa "b" - Não sofrem (sofremos) preconceito por causa da formação acadêmica ser
sup.erior em relação à do homem.
Alternativa "c"- Não foi determinante, pois são
acontecimentos separados.

como primeira governadora e Benedita da Silva
como primeira senadora e primeira governadora
negra. Palavra perigosa: somente.

Texto para a questão.

A democracia não se resume em votar e ser
votado; para o seu estabelecimento, as eleições são
uma condição necessdria, mas não suficiente. A
democracia é mais do que a garantia de participação na escolhu do governo: exige o alcance de um
cenário em que a atuação do governo eleito proporcione um retorno, identificado pelo oferecimento de
uma sociedade em que as pessoas compartilhem
não apenas as prerrogativas políticas, mas também
os demais direitos fundamentais. O regime democrático é um sfstema de expectativas, simultaneamente
caracterizado pelo aspecto eleitoral e pela busca de
um amplo desenvolvimento social.
Não se subestima, com isso, o processo eleitoral,
pelo contrdrio; embora também se almeje a democracia econômica (com uma universal e verdadeira
satisfação das necessidades básicas) e a democracia
social (com a implementação de mecanismos democráticos de tomada de decisão em todos os espaços coletivos), o certo é que a democracia política é
condição indispensável para a matería/izaçáo das
demais. Isso porque, nos Estados regidos pelo principio da soberania populat, o dom{nfo político não é
um pressuposto gratuitamente aceito. Em vez disso,
exige uma justificação, a que comumente se denomina legitimação.
Em um regime democrótrco, mais do que se perguntar "quem é que manda~ é importante questionar "por que é que se obedece~ As leis e políticas
públicas, para que tenham eficácia, devem ser aceitas e assimiladas pela população. Isso só é possível
quando seus destinatários as tomam por legítimas.
Só se acata o comando de quem tem poder para
mandar. Essa legitimação é oferecida pelo método
eleitoral: procedimento pelo qual os membros de
uma comunidade escolhem os representantes que,
em seu nome, exercerão um governo consentido.
Frederico Franco A/vim. O papel da ética no
processo eleitoral. In: Revista Eletrônica EJE, jun.-ju/J2015._!nternet:
<wwwjusticae/eitoral.jus.br>
(com adaptações).

Alternativa "d" - Não se justifica especialmente pelo regime ditatorial. Atente~se ao sentindo
das palavras: mormente significa principalmente.

219. (CESPE - Analista Judiciário - TRE Pl/2016)
Com base nas ideias do texto O papel da ética no
processo eleitoral, assinale a opção correta.

Alternativa "e"- Não cita que as. mulheres passaram a ser cidadãs apenas na década de 90 (ima~
gine você!); menciona que Roseana Sarney foi eleita

A. Em nações democráticas, os comandos nem

sempre emanam de quem tem poder para mandar.
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'8.

É preciso que haja democracia política para que
a democracia econômica e a social se concretizem.

C. Nos Estados regidos pelo princípio da soberania
popular, o domínio político é um pressuposto
raramente aceito.

O. Aexistência de um regime democrático dePende
da aceitação e da assimilação, pela população,
das leis e das políticas públicas.
E. As eleições constituem a principal condição para
o regime democrático.

Alternativa correta: letra "b" - No segundo
parágrafo: Não se subestima, com isso, o processo
eleitoral, pelo contrário; embora também se almeje a
democracia econômica (com uma universal e verdadeira satisfação das necessidades básicas) e a democracia social (com a implementação de mecanismos
democráticos de tomada de decisão em todos os espaços coletivos), o certo é que a democracia política é

condição indispensável para a materialização das
demais.
Alternativa "a" -Os comandos sempre emanam
de quem tem poder para mandar. No final do texto:
Essa legitimação é oferecida pelo método eleitoral: procedimento pelo qual os memQros de uma comunidade
escolhem os representantes que, em seu nome, exercerão um governo consentido.

Alternativa "c" - No texto: o domínio político
não é um pressuposto gratuitamente aceito. Em
vez disso, exige uma justificação, a que comumente se
denomina legitimação.

Alternativa "d" - Não depende da aceitação:
As leis e políticas públicas, para que tenham eficácia,
devem ser aceitas e assimiladas pela população, mas

só se acata o comando de quem tem poder para
mandar.
Alternativa "e" - No primeiro parágrafo: A
democracia não se resume em votar e ser votado.

Texto I
Os primeiros anos que se seguiram à Proclamação da República foram de grandes incertezas
quanto aos trilhos que a nova forma de governo
deveria seguir. Em uma rápida olhada, identificam-se dois grupos que defendiam diferentes formas de
se exercer o poder da República: os civis e os militares. Os civis, representados pelas elites das principais províncias -São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Rio Grande do Sul -, queriam uma república fedemtiva que desse muita autonomia às uni-

dades regionais. Os militares, por outro lado, defendiam um Poder Executivo forte e se opunham à autonomia buscada pelos civis. Isso sem mencionar as
acirradas disputas internas de cada grupo. Esse era
um quadro que demonstrava a grande instabilidade
sentida pelos cidadãos que viveram naqueles anos.
Mas havia cidadãos?
'
Formalmente, a Constituição de 1891 definia
como cidadãos os brasileiros natos e, em regra, os
naturalizados. Podiam votar os cidadãos com mais
de vinte e um anos de idade que tivessem se alistado conforme determinação legal. Mas o que, exa"
tamente, significava isso? Em 1894, na primeira eleição para presidente da República, votaram 2,2%
da população. Tudo indica que, apesar de a Repúbfica ter abolido o critério censitárío e adotada o
voto direto, a participação popular continuou sendo
muito baixa em virtude, principalmente, da proibição do voto dos analfabetos e das mulheres.
No que se refere à legislação eleitoral, alguns
instrumentos l~gaís vieram a público, mas nenhum
deles alterou profundamente o processo eleitoral
da época. As principais alterações promovidas na
legislação contemplaram o fim do voto censitário e
o manutenção do voto direto. Essas modificações,
embora importantes, tiveram pouca repetcussão
prática, já que o voto ainda era restrito- analfabetos e mulheres não votavam - e o processo eleitoral continuava permeado por toda sorte de fraudes.
Ane Ferrari Ramos Cajado, Thiago Dornelles e
Amando Camylla Pereira.
Eleições no Brasil: uma história de 500 anos. Brasília: Tribunal Superior
Eleitoral, 2014, p. 27-8. fnternet: <www.tse.ius.br>
(com adaptações).

De acordo com as ideias veiculadas no texto!,
220. (Cespe- Analista Judiciário- Area Judiciária - TRE·G0/2015) os instrumentos legais acerca
da ·legislação eleitoral que surgiram logo após a
promulgação da Constituição de 1891 tinham os
objetivos de ampliar a parcela votante da população
e diminuir as fraudes ocorridas durante o processo
eleitoral, mas fracassaram nesses aspectos.

Erràdo - No último parágrafo: As principais
alterações promovidas na legislação contemplaram o
fim do voto censitário e a manutenção do voto direto.
Essas modificações, embora importantes, tiveram
pouca repercussão prática, já que o voto ainda era
restrito- analfabetos e mulheres não votavam- e o
processo eleitoral continuava permeado por toda sorte
de fraudes.

Interpretação de texto

221. (Cespe- Analista Judiciário- Área Judiciária - TRE-G0/2015) o fim do voto censitário e a
manutenção do voto direto foram importantes porque denotaram a preocupação do governo com o
povo e constituíram o inicio do processo democrático no Brasil.

Errado - A porcentagem por si só indica que
não se trata de democracia: Em 1894, na primeira
eleição para presidente da República, votaram
2,2% da população. Tudo indica que, apesar de
a República ter abolido o critério censitário e adotado o voto direto, a participação popular continuou sendo muito baixa em virtude, principalmente, da proibição do voto dos analfabetos e das
mulheres.
Democracia: é um regime político em que
todos os cidadãos elegíveis participam igualmente
-diretamente ou através de representantes eleitos- na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder da governação através do sufrágio universal. Ela abrange as condições
sociais, econômicas e culturais que permitem o
exercido livre e igual da autodeterminação política. (htto:/tot.wikipedjg oral)
222. (Cespe - Analista Judiciário
Área Judiciária - TRE-G0/2015) Nos primeiros anos após a
Proclamação da República, os civis e os militares discordavam quanto à autonomia que deveria ser dada
pelo governo às unidades regionais.

Certo- Os civis, representados pelas elites das
principais províncias - São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Rio Grande do Sul -, queriam uma
república federativa que desse muita autonomia
às unidades regionais. Os militares, por outro lado,
defendiam um Poder Executivo forte e se opunham
à autonomia buscada pelos civis.
223. (Cespe- Analista Judiciário- Área Judiciária - TRE-G0/2015) a instabilidade observada nos
anos que se seguiram à Proclamação da República
deveu-se ao súbito ganho de poder dos civis, o que,
de acordo com o texto, gerou acirradas disputas com
os militares, tradicionais detentores do poder.

Errado- Erros: 1. o conflito de interesses entre
civis e militares, principal motivo da instabilidade:
havia também conflitos internos em cada grupo; 2. o
texto não demonstra que os militares eram tradicionais detentores do poder.

Texto 11
Segundo a Constituição Federal, todo poder emana
do povo epor ele serd exercido, quer de maneira direta,
quer por intermédio de representantes efeitos. Essa afirmação, dentro do espírito do texto constitucional deve
ser interpretada como verdadeiro dogma estabelecido
pelo constituinte origindrio, mormente quando nos
debruçamos sobre o cendrio político dos anos anteriores Q eleição dos membros que comporiam a Assembiela Constituinte que resultou na Carta de 1988.
Em expedita sinopse, é possível perceber que,
após longo período de repressão à manifestação do
pensamento, o povo brasileiro ansiava por exercer o
direito de eleger os seus representantes com o objetivo
de participar direta ou indiretamente da formação da
vontade política da nação.
Dentro desse contexto, impende destacar que os
movimentos populares que ocorreram a partir do ano de
1984, que deram margem ao início do processo de elaboração da nova Carta, deixaram transparecer de maneira
cristalina aos então governantes que o coração da nação
brasifeira estava palpitante, quase que exageradamente
acelerado, tendo em vista a possibilidade de se recuperar
o exercício do poder, cujo titular, por longo lapso, deixou
de ser escolhido pelo povo brasileiro.
Em meio a esse cendrio, foi elaborado o texto constitucional, que, desde então, recebeu a denominaçiío
de Constituiçiío Cidadã. O art. 14 desse texto confere
ênfase à titularidade do poder para ressaltar que oA
soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e
pelo voto direto e secreto, com valor igual a todos; deixando transparecer que a intenção da Lei Maior é fazer
que o povo exerça efetivamente o seu direito de participar da formação da vontade política.
Fernando Marques Sá. Desaprovação das contas
de campanha do candidato - avanço da legislação
para as eleições de 2014./n: Estudos Eleitorais. Bras f/ia:
Tribunal Superior Eleitoral. Vol. 9, n. a 2, 2014, p. 52-3.
Internet: <www.tseJus.br>(com (Jdaptações).
224. (Cespe - Analista Judiciário - Area Judiciá~
ria- TRE~G0/2015) a Constituição Federal de 1988
é denominada de Constituição Cidadã por conferir énfase à titularidade do exercício do poder pelo
povo, como se pode observar no texto do artigo 14
da Carta Magna.

Certo - No último parágrafo: Em meio a esse
cenário, foi elaborado o texto constitucional, que,
desde eptâo, recebeu a denominação de Constituição
Cidadã. O art. 14 desse texto confere ênfase à titularidade do poder para ressaltar que "A soberania popular
é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
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secreto, com valor igual a todos", deixando transparecer que a intenção da Lei Maior é fazer que o povo
exerça efetivamente a seu direito de participar da formação da vontade política.
225. (Cespe - Analista Judiciário - Area Judiciária- TRE-G0/2015) foi necessária a promulgação da
Carta Magna de 1988 para que o ~xercício do poder
pelo povo virasse realidade.
'

Errado - Se recupera, significa que já houve:
impende destacar que os movimentos populares
que ocorreram a partir do ano de 1984, que deram
margem ao início do processo de elaboração da
nova Carta, deixaram transparecer de maneira cristalina aos então governantes que o coração da nação
brasileira estava palpitante, quase que exageradamente acelerado, tendo em vista a possibilidade de
se recuperar o exercicio do poder, cujo titular, por
longo lapso, deixou de ser escolhido pelo povo brasileiro.

Em relação ao texto, julgue os itens a seguir.

Migrar e trabalhar. Quando esses verbos se conjugam da pior forma possível, acontece o chamado
tráfico de seres humanos. O tráfico de pessoas para
exploração económica e sexual está relacionado ao
modelo de desenvolvimento que o mundo adota. Esse
modelo é baseado em um entendimento decompetitividade que pressiona por uma redução constante nos
custas do trabalho.
No passado, os escravos eram capturados
e vendidos como mercadoria. Hoje, a pobreza que
toma populações vulneráveis garante oferta de mão
de obra para o tráfico - ao passo que a demanda
por essa força de trabalho sustenta o comércio de
pessoas. Esse ciclo atrai intermediários, como os
gatos (contratadores que aliciam pessoas para
serem exploradas em fazendas e carvoarias), os colores (especializados em transportar pessoas pela fronteira entre o México e os Estados Unidos da América)
e outros animais, que lucram sobre os que buscam
uma vida mais digna. Muitas vezes, é a in/dativa privada uma das principais geradoras do tráfico de pessoas e do trabalho escravo, ao forçar o deslocamento
de homens, mulheres e crianças para reduzir custos e
lucrar. Na pecuária brasileira, na produção de cacau
de Gana, nas tecelagens ou fábricas de tijolos do
Paquistão.

O tráfico de pessoas e as formas contemporâneas de trabalho escravo não são uma doença, e sim
uma febre que indica que o corpo está doente. Por
isso, sua erradicação não virá apenas com a liberta-
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ção de trabalhadores, equivalente a um antitérmico
- necessário, mas paliativa. O fim do tráfico passa
por uma mudança profunda, que altere o modelo de
desenvolvimento predatório do meio ambiente e dos
trabalhadores. A escravidão contemporânea não é um
resquício de antigas práticas que vão desaparecer com
o avanço do capital, mas um instrumento utilizado
pelo capitalismo para se expandir.
Leonardo Sakamoto. O tráfico de seres humanos
hoje. In: História viva. Internet: <www2.uo!.com.br>
(com adaptações).
226. {Cespe - Agente de Polícia Federal OPF/2014) Segundo o texto, a devastação do meio
ambiente e a exploração de mão·de obra escrava
caracterizam o modelo de desenvolvimento atual.

( ) Certo ( ) Errado

Certo - No trecho destacado abai:«J, pode-se
observar que a devastação do meio arilbi€nte e a
exploração de mão de obra escrava caracte'rizam o
modelo de desenvolvimento atual. Analise:

"O fim do tráfico passa por uma mudança profunda, que altere o modelo de desenvolvimento
predatório do meio ambiente e dos trabalhadores.
A escravidão contemporãnea não é um resquício de
antigas práticas que vão desaparecer com o avanço
do capital, mas um instrumento Utilizado pelo capitalismo para se expandir."

---·---·
227. (Cespe - Agente de Polícia Federal OPF/2014) Infere-se do texto a existência de dois
segmentos que lucram com o tráfico de pessoas: as
empresas, que reduzem os custos com mão de obra,
e os intermediários, que se beneficiam da exploração de pessoas que desejam migrar.

( ) Certo ( ) Errado

Certo- O segundo parágrafo permite a inferência de que as empresas e os intermediários lucram
com o tráfico de pessoas. Veja:

"...Hoje, a pobreza que torna populações vulneráveis garante oferta de mão de obra para o tráficoao passo que a demanda por essa força de trabalho
sustenta o comércio de pessoas. Esse ciclo atrai intermediários como os gatos (contratadores que aliciam
pessoas para serem exploradas em fazendas e carvoarias), os coiotes {especializados em transportar pessoas pela fronteira entre o México e os Estados Unidos
da América) e outros animais, que lucram sobre os que
buscam uma vida majs digna. Muitas vezes, é a iniciativa privada uma das principais geradoras do tráfico
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de pessoas e do t@balho escravo ao forçar o deslocamento de homens, mulheres e crianças para reduzir
custos e lucrar..."

que se evidencia pelo uso da primeira pessoa do singular no segundo parágrafo, quando é contado um
fato acontecido ao narrador.
( ) Certo ( ) Errado

Texto para os próximos itens.
Imigrantes ilegais, as homens e os mulheres vieram para Prato, na Itália, como parte de snakebodies liderados p-or snakeheads na Europa. Em outras
palavras, fizeram a perigosa 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 de contrabando de gente no mundo. Nos
locais em que suas viagens começaram, havia
filhos, pais, ~sposas e outros que dependiam deles
para que enviassem dinheiro. No destino, havia
paredes cobertas com anúncios de mau gosto de
empregos que representavam a esperança de uma
vida melhor.
Pedi a um dos homens ao lado da parede que
me 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 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 emergiu lentamente.
James Kynge. A China sacode o mundo. São
Paulo: Globo, 2007 (com adaptações).
228. (Cespe ~ Agente de Polícia Federal DPF/2014) Depreende-se do texto que chineses

emigram para a Europa em busca da possibilidade
de melhor sustento financeiro de suas famílias.

Errado - O texto é predominantemente narrativo, o que se pode julgar pelos relatos feitos pelo
autor. É narrativo, sim, porém não é autobiográfico.
Trata-se de um texto informativo e de caráter jornalístico. Observe a fala do narrador: ~Tive de convencê-lo, concordando em usar um nome falso ..." e
"Depois de uma série de encontros e entrevistas...",
ou seja, o narrador é um jornalista fazendo uma
matéria acerca do tráfico de pessoas da China para
a Europa. O texto não é autobiográfico, pois relata
uma história que se passa com outra pessoa {Huang)
e não com ele, o autor.

Texto para os itens.
Hoje, todos reconhecem, porque Marx impôs esta
demonstração no Livro 11 d'O (apita( que não há produção possível sem que seja assegurada a reprodução
das condiçôes materiais da produção: a reprodução
dos meios de produção.
Qualquer economista, que neste ponto não se
distingue de qualquer capitalista, sabe que, ano após
ano, é preciso prever o que deve ser substituído, o que
se gasta ou se usa na produção: matéria-prima, instalações fixas (edif[cios), instrumentos de produção
(máquinas) etc. Dizemos: qualquer economista é igual
a qualquer capitalista, pois ambos exprimem o ponto
de vista da empresa.
LouisA/thusser.ldeo/ogia e aparelhos ideológicos do
Estado. Ja ed. Lisboa: Presença, 1980 (com adaptações).

( ) Certo { ) Errado

Certo - Os dois trechos. abaixo corroboram a
ideia de que os chineses emigram para a Europa buscando sustento para suas famílias.

uEm outras palavras, fizeram a perigosa 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 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."
229. (Cespe - Agente de Polfcia Federal DPF/2014) O texto é narrativo e autobiográfico, o

230. (Cespe - Agente de Polícia Federal DPF/2014) Infere-se do texto que todo economista é

capitalista, mas o inverso não é verdadeiro, pois nem
todo capitalista é proprietário de empresa.
( ) Certo ( ) Errado

Errado --·O texto deixa claro que economista
se identifica com capitalista no que diz respeito a
não existência de "produção possível sem que seja
assegurada a reprodução das condições materiais de
produção: a reprodução dos meios de produção". A
assertiva afirma que todo economista é capitalista, o
que é genérico em relação à limitação indicada pelo
texto.-Além disso, não há, no texto, informação d€
que nem todo capitalista é proprietário de empresa.
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Texto para os itens.
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 mesmà tempo, favorece principalmente o sistema financeiro mundial. O
dinheiro oriundo da droga corresponde à lógica do
sistema financeiro, que é eminentemente especufativo. Este necessita, cada vez mais, de capital #fivren
para girar, e o tráfico de drogas promove o "aparecimento mágicon desse capital que se acumula de modo
rápido e se move velozmente.

A América Latina particípa 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 udependência"
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 deUS$ 2 a 4 bHhões, enquanto as exportações oficiais geram US$ 5,25 bilhões. Nesses países, a corrupçtioé
generalizada. Os narcotraficântes controlam o governo,
as forças armadas, o corpo diplomático e até as unidades encarregadas do combate aa tráfico. Náo há setor da
sociedade que não tenha ligação com os traficantes e até
mesmo a Igreja recebe contribuições destes.

dência de grupos e países cuja economia lucra com
o narcotráfico.
( ) Certo { ) Errado

Certo- "A cocaína gera 'dependência' em grupos
econômicos e até mesmo nas economias de alguns
países ..." (2"' parágrafo) mostra que o emprego do
termo ,.dependência" sofreu ampliação no contexto
e, pelo destaque das aspas, pode ser associado à
dependência química que causa nos usuários e, em
especial como foi utilizado, em grupos ou países cuja
economia lucra com o narcotráfico.
233. (Cespe - Agente de Polícia Federal DPF/2014) Infere-se do texto que o lucro com o narcotráfico equivale a duas vezes o lucro com as exportações legais tanto na Bolívia quanto na Colômbia.

( ) Certo { ) Errado

Errado- O trecho destacado abaixo nos mostra
os números que, coloCados numa tabela, nos permite visualizar claramente e assegurar que a assertiva está errada, pois a primeira coluna não representa duas vezes {dobro) da segunda. Analise ambos,
trecho e tabela:

"Na Bolívia, os lucros com o narcotráfico chegam
a US$ 1,5 bilhão contra US$ 2,5 bilhões das exportações legais. Na Colômbia, o narcotráflco gera de
US$ 2 a 4 bilhões, enquanto as exportações oficiais
geram US$ 5,25 bilhões.

Osvaldo Coggiola. O comércio de drogas haje.ln:
Olho da História, n.0 4. Internet: <www.oo/hodahistoria.
ufba.br> (com adaptações).
231. (Cespe - Agente de Polícia Federal DPF/2014) Depreende-se do texto uma discrepância
na ligação do narcotráfico com a Igreja e com unidades de combate ao tráfico.

( ) Certo ( ) Errado

LUCRO"
NARCOTRÁFICO

LUCRO- EXPORTAÇOES LEGAIS

BOLIVIA

1,5 BILHÃO

2,5 BILHÕES

COLÕMBJA

2 A4BILHÕES

S,25 BILHÕES

234 .. (Cespe - Agente de Polícia Federal DPF/2014) O texto, que se classifica como dissertative, expõe a articulação-entre o tráfico internacional
de drogas e o sistema financeiro mundial.

Errado

( ) Certo ( ) Errado

O Nota da autora: gabarito alterado de CERTO
para ERRADO.
Certo.

Motivo de CESPE: Considerando-se não ser possível inferir do texto o que se afirma no item, opta-se
pela alteração de seu gabarito.

O Nota da autora: questão que aborda tipologia textual e interpretação de texto.

232. {Cespe - Agente de Polícia Federal DPF/2014) Verifica-se no texto uma ampliação de
sentido do termo "dependência": da dependência
química causada em usuários de drogas à depen-

-O texto apresenta linguagem e estrutura dissertativa e expõe, em seu conteúdo, sobretudo no
primeiro parágrafo, a articulação entre o tráfico
internacional de drogas e o sistema financeiro
mundial.

Interpretação de texto

2.3. FUNDAÇÃO AROEIRA
Texto 1

1379:

Prêmios:
Urso de Ouro de Melhor Filme no Festival de Berlim, 58, 2008.
Melhor Ator para Moura, Wagner, Grande Prêmio
Vivo do Cinema Brasileiro entregue pela ABC
- Academia Brasileira de Cinema. Melhor Diretor para Padilha, José, Grande Prêmio Vivo do
Cinema Brasileiro entregue pela ABC- Academia
Brasileira de Cinema
Dados de produção
Companhia(s} produtora(s): Zazen Produções
Audiovisuais Ltda.
Produção: Padilha, José; Prado, Marcos Coprodução: Soárez, Eliana; Arcy,James d'
Companhia(s) distribuidora(s): Universal Pictures do Brasil; The Weinstein Company
Roteirista: PimenteL Rodrigo; Mantovani, Bráulio; Padilha, José
Direção: Padilha, José
Direção de fotografia: Carvalho, lula

Texto 2
TROPA DE ELITE

Outras remetências de título
TROPA DE EUTE: MISSÃO DADA É MISSÃO CUMPRIDA
Categorias

Efeitos especiais de fotografia: Zeebroeck,
Bruno Van
Som direto: Uma, Leandro
Montagem: Rezende, Daniel
Direção de arte: Peake, Tulé
Figurinos: Kopke, Cláudia

longa-metragem I Sonoro I Ficção

Música: Bromfman, Pedro

Materiitl original

Identidades/elenco:

35mm, COR, 118min, 3.236m, 24q, Dolby SRD

Moura, Wagner

Data e local de produção/Ano: 2007
País: BR
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Sinopse
Nascimento, capitão da Tropa de Elite do Rio de
Janeiro, é designado para chefiar uma das equipes
que tem como missão apaziguar o Morro do Turano.
Ele tem que cumprir as ordens enquanto procura
por um substituto porque sua mulher, grávida, cons·
tantemente lhe pede para sair da linha de frente do
Batalhão. Em meio a um tiroteio, Nascimento e sua
equipe tem que resgatar dois aspirantes a oficiais da
PM: Neto e Matias. Ansiosos para entrar em ação e
i!'npressionados com a eficiência de seus salvadores, os dois se candidatam ao curso de formação da
Tropa de Elite.
Gênero: Drama

Junqueira, Caio
Ramiro, André
Cartaz, Milhem
Freitas, Fernanda de
Machado, Fernanda
Fernandes, Thelmo
Ribeiro, Maria
etc.
Textos 1 e 2 disponiveis eril: <http://www.
dnemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.e - xe/iah/>,
Acesso em: 23 mar. 2014.

235. (fundação Aroeira - Delegado de Polícia T0/2Ó14) Que aspecto da trama do filme apresentado na ficha técnica é priorizado na composição do
cartaz?
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(A} A atuação de agentes de inteligência como fonte
primária para a solução da violência urbana.

(A) elogio, motivações familiares para o combate,
resultado positivo do combate.

(B) A fuga de alternativas tradicionais de combate ao
crime em regiões com alta incidência de violência.

(B) identificação, missão, conflito, desdobramentos
do conflito.

(C) O embate díreto contra o crime pela perspectiva

(C) traços de personalidade, indefinições individuais, valores da corporação.

de quem tem o dever de combatê-la.
(D} O direito de os policiais terem informações precisas a respeito das áreas de combate. 1

(D) localização dos fatos, patente, realidade, negação da realidade.

Alternativa correta: letra "c" - O cartaz
demonstra claramente a posição e a disposição do
oficial pronto para o embate em todos os aspectos.

Alternativa correta: letra "b." - A sinopse
(resumo) em questão, muito bem elaborada, dá uma,
visão exata do que se verá_ em Tropa de Elite.

1

Alternativa "a"- Seria parte do roteiro do filme.
Alternativa "b" - Não consta em ficha técnica,
seria parte da trama.

Alternativa "d"- Outro aspecto não correspondente à ficha técnica e sim à trama.
236. (Fundação Aroeira - Delegado de Polícia T0/2014) Na ficha técnica do filme, que informação
sugere sua qualidade como obra representativa de
sua categoria?
{A) As especialidades técnicas recrutadas para a sua
produção.
(B) A constituição do elenco com base em autores
consagrados no meio televisivo.

Identificação= capitão da tropa:
Rio de Janeiro, chefe de equipe;

Niõ~scimento,

do

Missão= apaziguar o Morro do Turano;
Conflito= Nascimento - problemas em família
(conflito), procura um substituto, resgate de Neto e
Matias (aspirantes) - desdobramento dp conflito resultado: gratos, impressionados, os dois aspirantes
a oficiais Neto e Matias se candidatam ao curso de
formação da Tropa de Elite.
Os aspectos apresentados em A, C e D não constam da sinopse e o protagonista é apresentado, já no
início, em constante conflito entre problemas pessoais que o impelem a deixar a linha de frente e a missão
a cumprir.

Alternativa "a"- Não se baseia nos três elemen-

(C) As características estético-discursivas do gênero
drama de ficção.

tos mencionados.

(D) A lista de prêmios concedidos por entidades de
relevância na área cinematográfica.

tos mencionados.

Alternativa "c"- Não se baseia nos três elemenAlternativa "d"- Localização do fato? Aqui já se
elimina a alternativa.

Alternativa correta: letra "d" - Prêmios:
Urso de Ouro de melhor filme no festival de Berlim, 58, 2008; melhor ator e melhor diretor: grande
prêmio vivo do cinema brasileiro entregues pela ABC
-Academia Brasileira de Cinema.
As informações contidas em A, B e C estão intrínsecas à qualidade que caracterizou o filme.

Alternativa "a"- Não está na ficha técnica.
Alternativa "b"- Mera informação.
Alternativa "c"- Tais características não sugerem qualidade como obra representativa da categoria. Mais: ficção? Quem dera!
237. (Fundação Aroeira - Delegado de Polfcia
- T0/2014) A sinopse tem por função apresentar
aspectos cruciais do enredo do filme. Essa aj.)resentação parte do protagonista e se desenvolve com
base em

Texto 3
A realidade, só a realidade
Para ser qualificada de grande, uma obra de arte
precisa estabelecer conexões profundas com as pessoas. Ao analisar o papel das tragédias teatrais, por
exemplo, o filósofo grego Aristóteles concluiu que elas
acabavam por purificar os espectadores quando lhes
causavam sentimentos de terror e compaixão. Isso
porque, depois de experimentá-los, as pessoas sairiam
aliviadas, purgados dos próprios pesadelos. Aristóteles chamou a isso catarse. O tipo de conexão proporcionado por Tropa de Elite, do diretor José Padi!ha, é de
outra ordem. Trata-se de um grande filme justamente
pelo contrário: ele não concede válvulas de escape ao
retratar como a criminalidade degradou o país de alto
a baixo. O pesadelo real ganha ainda mais nitidez. A
sociedade brasileira, pelo jeito, ansiava por esse tapa

Interpretação de texto
na cara dado pelo capitão Nascimento, o policial interpretado magistralmente por Wagner Moura. Lançado
há apenas duas semanas, Tropa de Efite já é o filme
mais visto e comentado da história do cinema brasileiro. As safas de exibição lotam em todas as sessões e
estima-se que mais de 11 milhões de pessoas tenham
assistido ao filme em OVOs piratas que inundaram os
camelôs de várias capitais do país (veja reportagem).
Gírias policiais reproduzidas no filme e trechos de diálogos entre os personagens -como "pegou geralue 'til
pede pra sairu - tornaram-se bordões repetidos nas
mais diversas situações.
O assunto da obra do diretor José Padilha é a
guerra diuturna que a polícia carioca move contra os
traficantes de drogas encastelados nos morros favefizados da cidade. Mais especificamente o Batalhão de
Operações f'()liciaís Especiais (Bope), a tropa de elite do
título: O trÓfico de drogas, o ner\ro mais exposto de um
país em desordem e refém do medo (veja o quadro), é
tema comum na cinematografia nacional recente. A
diferença éque esse filme o aborda pondo os pingos nos
is. Bandidos são bandidos, e não "vítimas da questão
social': Há policiais corruptos, mas também muitos que
são honestos. Se existem traficantes de cocaína emaconha, é porque há milhares de consumidores que os
bancam. Muitos desses consumidores, aliás, são aqueles mesmos que fazem upasseatas pela pazu e compactuam com a bandidagem para abrir ONGs em favelas. Por último, a brutalidade de alguns policiais pode
ser explicada pelo grau de penúria e abandono que o
estado lhes reserVa.[...]
Ditas de maneira tã~ simples, essas verdades
parecem de uma obviedade u/ulçmte. Esão. Mas oBrasil, infelizmente, é um país de ideias fora do lugar por
causa da afecção ideológica esquerdista que inverte
papéis, transformando criminosos em mocinhos e
mocinhos- em criminosos. Aqui, a ..questão saciar é
justificativa para roubos, assassinatos e toda sorte de
crime e contraVenção - mesmo quando praticados
por quadrilhas especializadas, compostas por integrantes que nada têm de coitadinhos_
Na semana passada, apedido de VEJA o instituto
Vox Popu/i realizou uma pesquisa para medir o impacto
de Tropa de Elite nos espectadores. Os resultados indicam por que o filme é arrebatador. Na opinião de 72%
dos entrevistados, os criminosos que aparecem no filme
são tratados como merecem. Quase 80% deles concordam que a polícia é apresentada com fidelidade - ou
se/a, tem uma banda podre e uma banda boa. Tropa de
Elite agrada também por abordar a responsabilidade
dos usuários de drogas sem meias palavras. O capitão
Nascimento di;: que o "playboy" que fuma um cigarro
de maconha é o responsável pela m-orte de um traficante abatido pelo Bope. A afirmação encontra eco na
população. Para 85% dos espectadores, o raciocíniO do
capitão Nascimento está correto. O policia/vivido por

Wagner Moura ganhou enorme popularidade, mas
isso não significa que todas as pessoas enxerguem num
Rombo a solução para problema tão complexo como
o da crimina/idade. Na opinião de 53% dos entrevistados, o capitão é um herói, mas 43% rejeitam essa ide ia,
embora o vejam com relativa simpatia. As caractenSticas do personagem ajudam a explicartal divisão. Nascimento é um ser humano devastado. Sofre de slndrome
do pãnico, consome vorazmente remédios de tarja
preta e suas explosões frequenl.emente resultam em
ações que extrapolam o manual do Bope.

Disponível
em:
<http:/lveja.abril.com.
br/171007/p 080.shtml>. Acesso em: 20 mar2014.
238. (fundação Aroeira - Delegado de Polícia T0/2014) Considerando o trabalho argumentativo
promovido ao longo do texto, Tropa de Elite é uma
grande obra porque
(A) promove no expectador uma espécie de purificação por meio da experimentação de sentimentos negativos e positivos.
(B) escancara as mazelas da guerra contra o tráfico
de maneira realística, com requinte dramático.
(C) produz intertexto com a obra de Aristóteles com
base na produção de um texto de ficção de forte
apelo subjetivo.
(D} impacta o expectador com uma concepção de

combate ao crime contrária às suas expectativas.

Alternativa correta: letra "b" - Segundo o
texto, o filme Tropa de Elite é uma grande obra
mostrando a "cara do cri meu na missão do enfrentamenta ao tráfico de drogas e a realidade desse tipo
de enfrentamento.
Alternativa "a" - Essa espécie de purificação
não se dá em Tropa de Elite. Sim, é citada no inicio do
texto como análise feita pelo filósofo grego Aristóteles ao se referir às tragédias teatrais, e que ele chamou de cartase: purificação que aquelas tragédias,
representação de textos dramáticos, provocavam
nos expectadores da Grécia Antiga.
Tropa de Elite provoca o contrário no expectador: a visão da realidade choca e o pesadelo continua
ante a nitideZ dessa realidade.
Alternativa "c"- Não há intertexto com relação
à análise sobre as tragédias de Aristóteles, o filósofo.
Trata-se de um grande filme justamente ao contrário: não concede válvulas de escape ... Se as tragédias gregas provocam purificação como válvula de
escape, Tropa de Elite mostra uma realidade com
um problema complexo que nenhum Rombo possa
solucionar.
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Alternativa "d"- Ao contrário, na última parte
do texto tem-se a pesquisa do instituto Vox Populi
em que fica bem clara a aceitação do público em
uma grande percentagem, porém deixa uma margem para um público que analisou o filme de outra
forma: com mais profundidade...

(A}· márca uma relação de causa e consequência da

violência.
(B) estabelece um marco histórico definido.

(C) faz uma referência temporal anafórica ao primeiro filme da série.
(D)

239. (Fundação Aroeira - Delegado de Polfcia T0/2014) No texto, as inserções "veja reportagem" e
"veja o quadro" estão correfadonadas ao
(A) suporte em que é veiculado e à característica
informativa do gênero reportagem.
(8)

tema abordado pelo autor e ao público-alvo
desse gênero textual.

(C) modo de obtenção das informações e à in com-

pletude das ideias apresentadas.
(D) tipo de sequência textual e à falta de comprova-

ção das informações.

instaura uma sequênda explicativa.

Alternativa correta: letra "c"
Nota das autoras: Vamos relembrar teoria?
Anafórico, genericamente, pode ser definido como uma palavra ou expressão que serve
para retomar um termo jâ expresso no texto, ou
também para antecipar termos que virão depois.
São anafó ricos: pronomes demonstrativos: este, esse,
aquele; pronomes relativos: que, o qual, onde, ~ujo;
advérbios e expressões adverbiais: então, dessa feita,
acima, atrás.

Alternativa correta: letra "a" - As inserções
remetem à revista (veículo em que está publicada a
reportagem que é de caráter informativo): quadro=
demonstrações da informação.

Lu e Nata, apesar de serem gêmeas, são muito diferentes. Por exemplo, e:Sta é calma, aquela é explosiva.
O termo esta retoma a nome próprio "Lu", enquanto
aquela faz a mesma coisa Com a palavra "Nata". Esta e
aquela são chamados de anafóricos. *

Alternativa "b"- As inserções não estão correlacionadas ao tema abordado nem ao público alvo,
mas às fontes em que se encontrar a reportagem.

Catafórko é um termo utilizado em linguística
para expressão que se refere a algo que será dito no
texto posteriormente.

Alternativa "c" - Não há incompletude das
ideias, pelo contrário, as ideias estão apresentadas
coerentemente.
Alternativa "d" - As inserções citadas não se
referem às opções da alternativa como já comentado
na alternativa A.
Texto4

Disponível em:<http://rio.rj.gov.br>. Acesso

em: 30 de mar. 2014.
240. (Fundação Aroeir.a - Delegado de Polícia T0/2014) Considerando a contextualização social e
discursiva do Texto 4, o termo "agora"

Quero encontrá-/a, encontrar Acdcia.
*Fonte: http://www.dicionarioinformal.com.br!

é advérbio de tempo. Em relação ao con~
texto (Tropa de Elite 2), fica evidente que há ligação com o filme anterior (texto 1 -Tropa de Elite).

Agora

Interpretação de texto
Alternativa "a"- Para haver causa e consequénôa, caberia a pergunta porquê? e não cabe.

(C) A definição do filme como um longa metragem
do gênero "spoofmovie".

Alternativa "b"- Não é marco histórico. (Ai, ai,

(O) A reconfiguração dos traços identitários visível
na composição das personagens femininas que
interagem com o protagonista.

ai ..)

Alternativa "d"- Não há explicação.

Texto 5

Alternativa correta: letra "a" -Tropa de Elite
versus Copa de Elite. Em destaque estão comediantes (abaixo, há outras personalidades que não são
atores), assim sendo há domínio lúdico: que tem o
divertimento acima de qualquer outro propósito.
Alternativa "b" - Não pelo simples fato de
serem atores de renome.
Alternativa "c" - Não há relação com paródia:
imitação burlesca, irônica.
Alternativa "d"- Não apenas pela composição
das personagens femininas.

2.4. FUNRIO

Texto para as questões.
TECNOLOGIA EDUCACIONAL E DIGITAl NO
CENÁRIO CONTEMPORÂNEO
Elalne Turk Faria

Topa de Elite" é uma paródia de "Tropa de elite;
mas brinca com filmes brasileiros, como "Bruna Surfistinha~ "N;sso lar; "Minha mãe é uma peça" e "Se eu
fossevocê':Aestreiaéem 17 de abril. No cartaz, o longa
é definido como "a maior paródia brasileira de filmes
nacionais já feita no Brasil': "Copa de Elite" integra o
gênero que nos Estados Unidos se chama de "spoofmovie~ do qual fazem parte '"Top Gang~ 'Todo mundo em
pânico" e "Apertem os Cintos... O Piloto Sumiu~

Disponível em: <http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/notida/>.Acesso em: 10 abr. 2014.
241. (Fundação Aroeira - Delegado de Polícia T0/2014) "Copa de Elite" é uma paródia de filmes

brasileiros contemporâneos.
Que aspectos das linguagens verbal e não verbal
do Texto 5 estabelecem uma paródia, remetendo ao
filme "Tropa de Elite"?
(A) A transposição da simbologia que evoca a temática do filme para o domínio lúdico.
{8) A marcação explícita dos nomes de atores brasileiros de renome e a relação direta com filmes de
humor como "Top Gang".

O objetivo deste artigo é apresentar um estudo
sobre as possibilidades e necessidade de utilização
da tecnologia digital nas instituições de ensino, bem
como da introdução da cultura tecnológica entre
alunos e professores, onde se inclui a educação à distância e as disciplinas semipresenciais no ambiente
acadêmico.
Com frequência, lemos nos jamais, revistas e na
literatura científica atual o quanto nossos jovens estão
familiarizados com a tecnologia e têm facilidade no
seu manuseio. Veem e Vrakking (2009) denominam
os jovens desta época de "geração homo zappiens,
que cresceu usando múltiplos recursos tecnológicos
desde a inftJncia~ Para estes autores, a geração homo
zappiens é digital, e a escola é analógica. Reforçando
essa posição, Marc Prensky, educador americano,
escreveu um artigo em 2001 sobre os imigrantes digitais e os nativos digitais, em que faz uma divisão entre
os que veem o computador como uma novidade e os
que não imaginam a vida antes dele, pois têm contato
com a tecnologia logo após o nascimento.
Esta situação, vivenciada na sociedade contemporânea, tem implicações tanto nas escolas de educação básica quanto nas universidades, já que este é o
novo perfil dos estudantes e dos acadêmicos. Consequentemente, os cursos de licenciatura, onde se inclui

c

-,

!""<IL
também o curso de Pedagogia, têm de preparar os
futuros professores para atuarem neste contexto.
[Texto adaptado]

Fonte: Aprender e ensinar: diferentes olha·
res e práticas. Maria Beatriz Jacques Ramos &

Elaine Turk Faria (orgs.).

Porto Alegre: PUCRS, 2011, p. 13.
242. (FUNRIO - Analista do Seguro Social INSS/2014) Ao mencionar os "imigrantes digitais" e

os "nativos digitais", o texto os identifica, respectivamente, como
{A) quem vê o computador como uma invenção
recente e quem vê o computador como um
recurso bastante conhecido.

(A) fazer uma associação entre o hábito de se usar
frequentemente o controle remoto e estar em
contato com variados recursos eletrônicos.
(B} ironizar o excesso de utilização dos recursos tecnológicos por parte da juventude, que por isso mesmo
pode deixaras estudos em segundo plano.
(C) mostrar que o homem, desde os tempos mais
remotos, sempre avançou em busca de conhecimento, o que justifica a metáfora com a palavra inglesa.
(O) conectar criativamente a língua latina e a língua
inglesa na formação de uma palavra que teria
vida breve na língua portuguesa.
(E} expressar uma críticil velada aos jovens que passam mais tempo diante dós computadores do
que envolvidos nas tarefas propostas pela escola.

(B) quem vê o computador como uma inovação e
quem vê o computador como algo que sempre

fez parte de sua vida.
(C) quem vê no computador um aliado assustador
e quem vê no computador uma ferramenta de
auxílio.
(D) quem vê no computador uma novidade intimidativa e quem vê no computador um companheiro inseparáveL
(E) quem vê um computador pela primeira vez e
quem vê um computador todos os dias.

Alternativa correta: letra "b" - Questão fácil.
ldeias evidentes no trecho: Marc Prensky, educador
americano, escreveu um artigo em 2001 sobre os
imigrantes digitais e os nativos digitais, em que
faz uma divisão entre os que veem o computador
como uma novidade e os que não imaginam a vida
antes dele, pois têm contato com a tecnologia logo
após o nascimento.
Alternativa "a"- Recente: certo; o erro está em

recurso conhecido.
Alternativa "c" - Aliado assustador? Não; Não
apenas ferramenta de auxílio.
Alternativa "d"- Erro: forma intimidativa.
Alternativa "e"- Não é questão de quando vê,
mas sim de uso. Eliminada facilmente esta alternativa.
243. {FUNRIO - Analista do Seguro Social INSS/2014) Uma fonte citada no texto denomina
os jovens de nossos tempos como "geração homo
zappiens, que cresceu usando múltiplos recursos
tecnológicos desde a infânciau. neologismo uhomo
zappiens" combina as formas uhomo sapiens" e
"'zap", com o intuito de

o

Alternativa correta: letra "a"~ Homo sapiens
{do latim): homem sábio; homo zappiehs:. homem
que utiliza controle rem'oto e está em con4!to com
aparelhos eletrônicos. Isso está muito claro no texto.
Alternativa "b"- Não ironiza.
Alternativa "c"- Erros: desde os tempos mais
remotos; não é metáfora, mas sim expressão neológica (palavra nova).
Alternativa #d"- O intuito não é conectar línguas, mas moStrar o que está aco"ntecendo no tempo
atual.
Alternativa "e"- Não há crítica.
244. (FUNRIO - Analista do Seguro Social JNSS/2014) Os autores citados no texto dizem quEi a
geração h orno zappiens é digital e que a escola é analógica. Isso contrasta, respectivamente, as atitudes de
(A) sentir inquietação & sentir quietude.
(B) ter voluntarismo & ter sedentarismo.
(C) adquirir universalidade e produzir resistência.

(0) mostrar modernidade e estar superado.
(E) preferir acomodação e semear precariedade.

Alternativa correta~ letra "d" - Digital:
moderno; analógico: antigo, superado. Trata-se de
linguagem da informática.
Alternativa "a" - Não pertencem ao mesmo
campo semântico.

Alternativa "b" - Em nada se refere com os termos.

Alternativa "c"- Sem relação alguma.

<

Interpretação de texto

Alternativa "e"- Eliminada facilmente, pois não
se refere a digital e analógico.
245. (FUNRIO - Analista do Seguro Social INSS/2014) A autora do texto defende que todas as

escolas dos dias de hoje precisam
I.

fomentar a cultura tecnológica no corpo discente;

11. fomentar a cultura tecnológica
docente;

no corpo

lU. incluir a educação à distância;
IV. oferecer disciplinas semipresenciais;
V.

preparar professores para lidar com a tecnologia.

VI. utilizar tecnologia digital;
Quantas dessas indicações estão coerentes com
o que o texto diz explicitamente?
(A) Todas as seis.
{8) Apenas as quatro primeiras.
{C) Apenas as quatro últimas.
(D} Cinco delas.
(E) Nenhuma delas.

Alternativa correta; letra "d"- Vale relembrar
que fomentar significa estimular.
I.

Correto: possibilidades- E) necessidade de utilização da tecnologia digital nas instituições de
ensino, bem como da introdução da cultura tecnológica entre alunos (discentes) e professores
(docentes}.

11. Correto: idem comentário anterior.
111. Correto: ...onde se inclui a educação à distância
e as disciplineis semipresenciais no ambiente
acadêmico.
IV. Correto: idem comentário anterior.
V. Correto: têm de preparar os futuros professores
para atuarem neste contexto.
VI. Errado: não cita tecnologia digital.

Texto para as questões.

ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO:
DESAFIOS À DOC~NCIA
Elis Regina Fogaça Silveira
Segundo a Organização Mundial de Saúde, os
superdotados formam de 1% a 3% da população. Há
quem diga, porém, que essa porcentagem se refere

apenas aos talentos que se destacam nas áreas intelectuais ou acadêmicas. Porém, se avaliarmos as
competências dessas crianças, referentes à liderança,
criatividade, psicomotricidade e artes, as estat!sticas
aumentarão consideravelmente.
Esse grupo tem sido mafidentificado no Brasil,
demonstrando como existem tabus a serem rompidos,
pelo desconhecimento do tema por parte não só da
sociedade, mas também da escola e família. Já é fato
que, se uma criança com Altas Habilidades não é esti·
mulada intelectualmente, podem ocorrer alterações
de comportamento como resposta à frustração vivenciada pore/a. Écomum que alunos se tornem entediados e retraídas diante da rotina escolar, e a falta de
oportunidades do meio pode levar o sujeito à indiferença, à apatia e a reações agressivas, podendo che·
gar até mesmo a ocultar seus talentos.
De acordo com as diretrizes da Secretaria de Educação EspeciaL a identificação da criança com Altas
Habilidades deve ocorrer o mais cedo possível, já na
pré-escola, visando ao pleno desenvolvimento de
suas capacidades e ao seu ajustamento social. Cada
aluno deVe ser atendido em sua totalidade. A proposta é utilizar fontes múltiplas na identificação, não
enfatizando resultados em testes de Ql, mas considerando importante conhecer a história de vida familiar
e escolar do aluno, seus interesses, suas preferências e
padrões de comportamento social em variadas oportunidades e situações. O processo de identificação
deve caracterizar um trabalho interdisciplinar e transdiscip/inar, ressaltando um compromisso socioeducaciona/ mais amplo.
Sabe-se que a intefrgência apresenta predisposição genética, mas o meio cultural é, sem dúvida, propulsor para o aperfeiçoamento das habilidades. Assim
como os pássaros dependem das duas asas para
levanrOr voa, as crianças portadoras de Altas Habi/idades!Superdotação necessitam de um mefa familiar
esacia f acolhedores que possibilitem a sua integração.
{Texto adaptado)
Fonte: Aprender e ensinar: diferentes olhares e práticas. Maria Beatriz Jacques Ramos &
Elaine Turk Faria (orgs.).
Porto Alegre: PUCRS, 2011, p. 101.
246. (FUNRJO - Analista do Seguro Social INSS/2014) AOrganização Mundial de Saúde diz que

o número de superdotados em nosso planeta fica
entre 1% e 3% da população. Pelas informações contidas no texto, sabe-se que a OMS considera superdotadas as crianças que se destacam nas seguintes
áreas ou competências:
(A} çriatividade e psicomotriddade.
{8) liderança e estatística.
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(C) intelectual e acadêmica.
(D) sensibilidade artística e musical.

248. (FUNRIO - Analista do Seguro Social INSS/2014) Os procedimentos para identificar as

(E) talento e memória.

crianças portadoras de altas habilidades incluem os
seguintes pontos:

Alternativa correta: letra "c" - Informação
inserida no primeiro parágrafo: Há -quem diga,
porém, que essa porcentagem se refere apenas aos
talentos que se destacam nas áreas intelectuais ou
acadêmicas.

Alternativa "a" - Acrescentam-se à avaliação e
as estatísticas aumentarão: liderança, criatividade,
psicomotricidade e artes.
Alternativa "b"- Acrescentam-se à avaliação e
as estatísticas aumentarão: liderança, criatividade,
psicomotricidade e artes.

I.

aplicação de testes de Ql;

11.

levantamento do histórico familiar;

111. avaliação do histórico escolar;
IV. confronto entre interesses e preferências;
V.

prescrição do comportamento sociaL

Quantas dessas indicações estão coerentes com
o que o texto diz explicitamente?
(A) Todas as cinco.
(B) Apenas as três primeiras.
(C) Apenas as três últimas.

Alternativa "dH- Não especifica sensibilidade
musical, apenas artísticas (geral).

(D) Quatro delas.
(E) Nenhuma delas.

Alternativa "e"- Facilmente eliminada.
247. (FUNRJO - Analista do Seguro Social INSS/2014) Que razão o texto apresenta para que
alunos se tornem entediados e retraídos diante da
rotina escolar?
{A) A falta de estfmulo intelectual.

Alternativa correta: letra "b"
L

Certo: Embora não os enfatize- A proposta é utilizar fontes múltiplas na identificação, não enfatizando resultados em testes de Ql.

11.

Certo: considerando importante conhecer a história de vida familiar e escolar do aluno.

(8) A inexistência de equiparrientos eletrônicos.
(C) A violência no ambiente familiar.

li L Certo: mencionado no comentário acima.

(D) O despreparo dos professores.

IV. Errado: não cita confrontos.

(E) A pouca atratividade dos assuntos.

V.

amimUD
Alternativa correta: letra "a" - No segundo
parágrafo: Já é fato que, se uma criança com Altas
Habilidades não é estimulada intelectualmente,
podem ocorrer alterações de comportamento
como resposta à frustração vivenciada por ela. t
comum que alunos se tornem entediados e retraídos diante da rotina escolar, e a falta de oportunidades do meio pode levar o sujeito à indiferença, à
apatia e a reações agressivas, podendo chegar até
mesmo a ocultar seus talentos.

Alternativa "b"- Isso não desestimula os alunos.

Alternativa "c" - Não que isso os deixe

retraí~

dos.

Alternativa "d" - Cuidado, pois você pode se
enganar nessa alternativa.Veja que a alternativa A é
bem mais completa.
Alternativa "e"- Não é o que os torna entediados.

Errado por mencionar prescrição.

249. (FUNRIO - Analista do Seguro Social INSS/2014) Diz o texto que "o processo de identificação çleve caracterizar um trabalhO interdisciplinar e
transdisciplinar, ressaltando um compromisso sacio-educacional mais amplo."
Entende-se um trabãlho interdisciplinar e transdisciplinar como aquele que
(A} envolve mais de uma disciplina.
(B) ultrapassa o conteúdo da grade curricular.
(C) ajuda a controlar a disciplina_ na escola

(D) ressalta
amplo.

um compromisso socioeducacional

(E) é realizado antes dos conteúdos de cada disciplina.

Alternativa correta: letra "a"- Interdisciplinar:
Que é comum a duas ou mais disciplinas ou que se
realiza no âmbito dessa relação.

Interpretação de texto

Alternativa "b"- Não há indicação de que ultrapasse o conteúdo.
Alternativa "c."- Não se refere a controle.
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1 - Um bom professor nasce ou é
criado?

( ) Cada país tem suas pecu!íarldades. Nos EUA quando começamos,
em 1989, o primeiro passo foi colocar professores do Teach for América em escolas onde havia falta
de professores tradicionais. Agora
temos gente em todo lugar Ll.
São professores assim como os
demais.

2 - O que acontece com os professores depois de
dois anos dando
aulas?

( ) Vi tantas que deram certo e tantas que deram errado que hoje
acredito no seguinte: é preciso oferecer meios para que professores
e diretores assumam responsabiUdade integral pelo sucesso acadêmico dos alunos..

3 - Os professores
tradicionais ficam
incomodados
com a chegada de
gente sem formação pedagógica
para dar aula?

( ) Procuramos selecionar universltários com certas características,
escolhemos aqueles
acreditam no potencial de todas as crianças, que são Incansáveis na busca
dos objetivos[...] Mas, além dessas
qualidades, eles precisam aprender
a trabalhar com crianças e adquirir
habilidades e conhedmentos para
virar professores mais eficazes[...]. E
tudo isso é ensinado.

4 - Qual é
melhor estratégia
pedagógica?

( ) A experiência de ensinar em
comunidades de baixa renda não
tem impacto apenas nas crianças,
mas também nos professores. {...]
entre 60% e 70% dos professores
estabeleceram-se na área da educação como diretores de escola,
formuladores de políticas de educação.

Alternativa "d"- Não há relação com compromisso socioeducacional.
Alternativai"e"- Não é realizado antes: sem a
menor relação semântica.
250. {FUNRlO - Analista do Seguro Social INSSI2014) O texto defende o seguinte ponto de
vista:
{A) Os pássaros dependem das duas asas para levan-

tarvoo porque não mostram capacidade de integração.
(B) O meio cultural é fator decisivo para permitir a

fntegração familiar como um ambiente social
acolhedor.
(C} A inteligénda apresenta predisposição propul-

sora para o aperfeiçoamento das habilidades.
{O) A predisposição genética não é o único fator que

causa o desenvolvimento da inteligência.
(E) As crianças superdotadas são acolhedoras e

aperfeiçoam suas habilidades em ambientes culturais.

Alternativa correta: letra "d" - ldeia mencionada no último parágrafo: Sabe-se que a inteligência
apresenta predisposição genética, mas o meio cultural é, sem dúvida, propulsor para o aperfeiçoamento
das habilidades.
Alternativa "a" - Apenas compara os pássaros
com as crianças porque necessitam de um meio
familiar e social acolhedores que possibilitem a sua
integração.
Alternativa "b"- Não é fator decisivo.
Alternativa "c.''- A inteligência e o fator genético.
Alternativa "e" - Elas necessitam de um meio
familiar e social acolhedores que possibilitem a sua
integração, isso não significa que sejam acolhedoras.

2.5.UFMT
251. (UFMT- Promotor de Justiça- MT/2014) A
coluna da esquerda apresenta perguntas feitas na
seção Entrevista, revista Vejê, 01/05/2013, a Wendy
Kopp, fundadora do Teach for America, e a da direita,
as respostas dadas. Numere a coluna da direita de
acordo com a da esquerda, de forma que as respostas sejam adequadas às perguntas.

'

'"'

Assinale a sequêncía correta.
(A) 3, 1,4,2

(B) 4,3,2, 1
(C) 4, 2,3, 1
(D) 1,4,2,3
(E) 3,4, 1,2

Alternativa correta: letra "en - Parece difícil,
mas não é. Sublinhe as ideias principais ou palavras-chave das perguntas e respostas.
3 - Os professores tradicionais ficam incomodados com a chegada de gente sem formação
pedagógica para dar aula?
( ) Cada país tem suas peculiaridades. Nos EUA
quando começamos, em 1989, o primeiro passo
foi colocar professores do Teach for América
em escolas onde havia falta de professores
tradicionais. Agora temos gente em todo lugar
[...].São professores assim como os demais.

fnas[ __ _
4- Qual é a melhor estratégia pedagógica?

( ) Vi tantas (estratégias pedagógicas)que deram
certo e tantas que deram errado que hoje acre~
dito no seguinte: é preciso oferecer meios para

que professores e diretores assumam respon-
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nas manifestações; 2. Não foram citadas eleições nos
outros trechos, por isso a afirmativa representa argumento diferenciado.

A!ternativa"a"- Esperança de um Brasil melhor,
conscientização.

sabilidade integral pelo sucesso acadêmico dos

alunos.
1 - Um bom professor nasce ou é criado?
( ) Procuramos selecionar un·1versitáríos com certas
caracterís.ticas, escolhemos aqueles que acreditam no potencial de todas as crianças, que são
incansáveis na busca dos objetivos[...] Mas, além

Alternativa "b" - Esperança de um Brasil
mel/1or, conscientização.
i
Alternativa "c"- Esperança de um Brasil melhor,
conscientização.
Alternativa "d" - Esperança de um Brasil
melhor, conscientização.

dessas qualidades, eles precisam aprender a
trabalhar com criançaS e adquirir habilidades e
conhecimentos para virar professores mais

253. (UFMT - Promotor -de· Justiça - MT/2014)
Considere a peça propagandística abaixo.

eficazes[...]. E tudo isso é ensinado.
2 -O que acontece com os professores depois
de dois anos dando aulas?

( ) A experiência de ensinar (ideia implícita de
tempo) em comunidades de baixa renda não
tem impacto apenas nas crianças, mas também
nos professores. [...] entre 60% e 70% dos professores estabeleceram~se na área da educação
como diretores de escola, formuladores de políticas de educação.

libe,rdade de Imprensa
252. (UFMT - Promotor de Justiça - MT/2014)
Os textos que compõem as alternativas constituem
trechos de cartas dos leitores enviadas à revista
Veja, 03/07/2013, sobre as manifestações populares
ocorridas em junho. Assinale a alternativa que apresenta argumento que se diferencia dos demais.
(A) Nosso povo, que há muito perdeu suas esperanças, agora acordou para lutar e recuperar sua
esperança de ver um Brasil melhor.
(B) Confesso que já tinha perdido a fé na juventude.
Agora dou a mão à palmatória e agradeço a
todos os jovens por me trazerem de volta a esperança.
(C) Não cabe em meu peito o orgulho que sinto em
ver as imagens de nosso povo nas ruas, reivindicando {em paz) nada além dos nossos direitos.
(0) Graças a Deus, nosso povo até que enfim percebeu que precisa protestar contra o que decididamente não vai bem.
(E) Que os sentimentos e mof1vações que nos levaram às ruas nos acompanhem às urnas nas próximas eleições.

Sobre o texto, analise as afirmátivas.
L

Existe perfeita coerência entre a linguagem verbal e a não verbal. pois ambas tratam de liberdade.

11. O texto permite a seguinte ideia subentendidà: a
imprensa escrita divulga a verdade.
111 . Pode-se alterar a colocação dos termos na frase
à direita, sem prejuízo de sentido: A verdade sem
liberdade não aparece.
IV. A parte não verbal exemplifica a mensagem da
peça, poderia ter sido usado outro tipo de faita
de liberdade da imprensa.
Estão corretas as afirmativas
(A) 11 e IV, apenas.
{B) I, 11 e IIL apenas.
(C) I, 11 e IV, apenas.
(0) 111 e IV, apenas.
(E) I, 11,111 e IV.

I'!J~m'IIjlill!:IJi>
Ahernatlva correta: letra "c"

Alternativa correta: letra "e" - 1. Nas outras
alternativas, as cartas não incluem quem as escreveu

I.

Certa. As algemas referem-se à prisão, ou seja,
não há liberdade.
·

Interpretação de texto
ll.

nova no fígado, e tinha dúvidas sobre a disposição dos
músculos do corpo humano: hoje, provavelmente, não
o deixarram clinicar num posto de saúde do interior do
Ceará. Mas Galena era um ás em servir-se da sua inteligência para vencer a sua ignorância. Ao recusar-se o
ficar inventando falsas respostas para questões que
desconhecia, e por limitar-se a aplicar ao paciente o
que de fato sabia, forçava a si próprio a aprender mais,
e a aprender com mais certeza. O resultado é que acabou se tornando um farol para a medicina por mais
de 1000anosap6sasuamorte.
Em muita coisa, no Brasil de hoje, vivemos um
momento oposto ao do mundo mental de Galena a ignorância serve para derrotar a inteligência. Grandes vultos do nosso mundo cultura~ político, social e
outros abarrotam seus sltes com cursas, mestrados,
pós-graduações e outros feitos d'armas que atribuem
a si próprios: infelizmente, não informam o que aprenderam. Sem fsso, o que se tem é zero mais zero.[...]

Certa. A verdade aparece nos jornais.

lll. Errada. "Sem liberdade" indica condição: se não
houver liberdade, a verdade não aparece. Altera
o sentido mudando a ordem.
IV. Certa, pois imprensa é o conjunto dos jornais,
dos jornalistas e dos meios de divulgação de
notícias ou comentários

Texto para a questão.
ZERO MAIS ZERO

Consta que Galena, o triaior médico da Roma
amiga, chegou certa vez a uma cidade atingida
peJa peste, onde foi recebido com grandes esperanças pelos notáveis locais. Que sorte a nossa, pensaram tOdos - certo nesta hora, eis que nos aparece o
grande Galena, o homem que mais conhece o corpo
humano em todo o império e consegue curar as doenças mais infames em circulação por aí. Galena olhou
um pouco a sua volta, pensou por um 5 minuto e deu
sua receita para o tratamento da peste: "Vão embora
daqui o mais rápido que puderem. Vão para o lugar
mais longe possível. Voltem o mais tarde que conseguirem~ Houve certo desapontamento: mas é só isso
que o nosso grande doutor tem para dizer? Sim, era
só isso, e Galena foi o primeiro a aplicar a sua própria
terapia: montou no cavalo, saiu a galope e nem olhou
para trás. Não h4 informações mais precisas nessa história, mas uma coisa é certa: ninguém que optou por
obedecer à sua prescrição tnorreu. Enão era isso, exatamente, o que esperavam dele!
O episódio permanece,. no anedotário da história, como uma prova de que é perfeitamente possível
aproveitar a própria ignorância para obter um benefício importante - importantfssimo, na verdade,
para os que salvaram a sua vida seguindo a recomendação recebida. Galena não tinha a mais remota
ideia de como curar a peste, algo que só seria descoberto uns 1600 anos depois, mais ou menos. Mas
sabia certas coisas interessantes. Sabia, por exemplo, que a doença aparecia numas cidades e não em
outras, que permaneciam totalmente imunes à epidemia. [...]Sabia, também, que um individuo ainda
não contaminado permanecia plenamente saudável
quando se mudava para algum lugar livre da praga.
'Não se importava nem um pouco, enfim, em admitir
Sua ignorância sobre o assunto: ao contrário dos seus
colegas, que ficavam receitando remédios absurdos,
rezas e mandingas para esconder o fato de que não
sabiam nada sobre o tratameflto da doença, preferia
salvar pela observação lógica aqueles que ainda não
estavam condenados.
Galena, na escuridão do século 11, não sabiáínUita
coisa. [...]Achava, par exemplo, que o sangue se origi-

(GUZZO, J.R Veja, 29 de maio de 2013.)
254. (UFMT - Promotor de Justiça - MT/2014)

Sobre o artigo, analise as afirmativas.
I.

O texto usa uma história amplamente conhecida
pelos brasileiros para externar sua posição sobre
os erros e abusos c)a medicina no Brasil de hoje.

ti. Ao dizer Consta que Galena, o autor sugere que

não há registro de que a história tenha sido exatamente como conta.

m.

A ideia de servir-se da inteligência para vencer a
ignorância não está colocada no texto como deboche, mas como maneira de obrigar-se a aprender.

IV. No último parágrafo, o articulista traz a situação
para o Brasil, onde ocorrem coisas similares à
contada sobre Galena.
Está correto o que se afirma em
(A) I, 11 e IV, apenas.
(8) 11 e 111, apenas •.
(C) 11, 111 e IV, apenas.
(D) I e lll, apenas.
{E) I e IV, apenas.

~
Alternativa correta: letra "b"

I.

Errada. A história não é conhecida e foi contada
para externar a posição poHtica do autor em relação a nosso país, não sobre abusos de medicina.

11. Certa. Consta significa notícia que é assumida
como sendo verídica (verdadeira); boato.
111. ~Certa. Trecho que evidencia a informação:
Galena era um ás em servir-se da sua inteligên-
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da para vencer a sua ignorância. Ao recusar-se a
ficar inventando falsas respostas para questões
que desconhecia, e por limitar-se a aplicar ao
paciente o que de fato sabia, forçava a si próprio a aprender mais, e a aprender com mais
certeza. O resultado é que acabou se tornando
um farol para a medicina por mais de 1000 anos
após a sua morte.

IV. Errada. No início do último parágrafo, afirma
o contrário: Em muita coisa, no Brasil de hoje,
vivemos um momento oposto ao do mundo
mental de Galena- a ignorância serve para derrotar a inteligência.

2.6. FGV

PENA, Rodolfo F. Alves. uProb/emas socioambientais urbanos"; Brasil Escola. Disponível em http://brasilesco/a.uol.eom.br/brasil!prob/emas-ambientais·
-sociais-decorrentes-urbanização.htm. Acesso em 14
de abril de 2016.

255. {FGV - MPRJ - Analista · Área Administrà~
tiva/2016) A estruturação do texto 1 é feita do
seguinte modo:
(A) uma

introdução definidora dos problemas
sociais urbanos e ur:1 desenvolvimento com destaque de alguns problemas;

(B) uma abordagem direta dos problemas com seleção e explicação de um deles, visto como o mais
importante;
{C) uma apresentação de caráter histórico seguida

da explicitação de alguns problemas ligados às
grandes cidades;

Texto 1- Problemas Sociais Urbanos
BRASIL ESCOLA

Dentre os problemas sociais urbanos, merece
destaque a questão da segregação urbana, fruto
da concentração de renda no espaço das cidades e
da falta de planejamento público que vise à promoção de políticas de controle ao crescimento desordenado das cidades. A especulação imobiliária favorece o encarecimento dos locais mais próximos dos
grandes centros, tomando-os in'acessíveis à grande
massa populacional. Além disso, à medida que as
cidades crescem, áreas que antes eram baratas e de
fác/1 acesso tornam-se mais caras, o que contribui
para que a grande maioria da população pobre busque por moradias em regiões ainda mais distantes.
Essas pessoas sofrem com as grandes distâncias
dos locais de residência com os centros comerciais e
os focais onde trabalham, uma vez que a esmagadora maioria dos habitantes que sofrem com esse
processo são trabalhadores com baixos salários.
Incluem-se a isso as precárias condições de transporte público ea péssima infraestrutura dessas zonas
segregadas, que às vezes não contam com saneamento básico ou asfalto e apresentam elevados índices de violência.
A especulação imobfliórfa também acentua um
problema cada vez maior no espaço das grandes,
médias e até pequenas cidades: a questão dos lotes
vagos. Esse problema acontece por dois principais
motivos: 1) falta de podér aquisitivo da população
que possui terrenos, mas que não possui condições
de construir neles e 2) a espera pela valorização dos
lotes para que esses se tornem mais caros para uma
venda posterior. Esses lotes vagos geralmente apresentam problemas como o acúmulo de lixo, mato
alto, e acabam tornando-se focos de doenças, como
a dengue.

(D)

uma referência imediata a um dos problemas
sociais urbanos, sua explicitação, seguida da
citação de um segu'ndo problema;

{E) um destaque de um dos problemas urbanos,

seguido de sua explicaÇão histórica, motivo de
crítica às atuais autoridades.

Alternativa correta: letra "b" - No início do
texto: Dentre os problemas sociais urbanos, merece
destaque a questão da segregação urbana. Explicação: fruto da concentração de renda no espaço das
cidades e da falta de planejamento público que vise
à promoção de políticas de controle ao crescimento
desordenado das cidades.
Alternativa "a"- Além de não se tratar de uma
introdução definidora dos problemas sociais, o des,
taque é a segregação urbana.
Alternativa "c" - Não há apresentação de caráter histórico.

Alter,nativa "d" - Não menciona um segundo
problema,

Alternativa "e" - Não há explicação histórica,
como citado, também, na alternativa Y'. Eliminam-se as duas.
256. (FGV- MPRJ - Analista ~ Area Administra~
tiva/2016) Pela leitura do primeiro período do texto
1, asegregação urbana tem como principal causa:

(A) a concentração de renda;
{B) a falta de planejamento público;
(C) a ausência de políticas urbanas;

(D) o crescimento desordenado das cidades;
(E) a falta de espaço nas grandes cidades.

Interpretação de texto

Alternativa cOrreta: letra "a"- lê-se: Dentre os
problemas sociaís urbanos, merece destaque a questão da segregação urbana, fruto da concentração
de renda no espaço das cidades e da falta de planejamento público.

Facilitando: por que a) questão da segregação
urbana merece destaque?' Devido à concentração
de renda.
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Alternativa "b" - É um deles, há vários, como
comentado na alternativa "e".
Alternativa "c" - O objetivo não é impedir, é
necessário controlar o crescimento desordenado.
Alternativa "d"- Se é a causa, não houve impedimento.

Alternativa "b"- Cuidado, pois no comando da
questão é pedida a principal causa. Essa é mais uma
causa, pode ser considerada como a segunda causa,
ou seja, não é a principal.

258. (FGV - MPRJ ~ Analista - Área Administrativa/2016) "Além disso, à medida que as cidades
crescem, áreas que antes eram baratas e de fácit
acesso tornam-se mais caras, o que contribui para
que a grande maioria da população pobre busque
por moradias em regiões ainda mais distantes".

Alternativa "c" - Políticas urbanas não foram
mencionadas no primeiro período.

Segundo o texto 1, os mais pobres residem em
locais distantes dos grandes centros porque:

Alternativa "d" -Citado nos períodos posteriores, não sendo a causa da segregação urbana.

(A) estão em contato direto com a natureza;

Alternativa "e" - Uma das causas, não a principal, é a falta de planejamento público, não a falta
de espaço nas grandes cidades. Espaço há, embora
sejam distantes.

(C) são obrigados a morar em locais mais humildes;

(B) passam a residir em locais menos caros;
(O) desejam livrar-se dos problemas dos grandes
centros;
(E) são levados à pobreza pelo desemprego.

257. (FGV · MPRJ - Analista - Área Administrativa/2016) "Dentre os problemas sociais urbanos,
merece destaque a questão da segregação urbana,
fruto da concentração de renda no espaço das cidades e da falta de planejamento público que vise à
promoção de políticas de controle ao crescimento
desordenado das cidades".

Alternativa correta: letra "c" - O segredo da
questão é a inserção da conjunção "porque" que
indica causa. Por que os móis pobres residem em
lugares distantes do centro? Porque são obrigados
a morar em locais mais humildes.

Pode, ser inferido desse segmento do texto 1
que:

Alternativa "a"- Antes fosse o motivo... {não me
contive).

(A) não há cOncentração de renda em todas as cidades;

Alternativa "b"- Trata-se de uma mera explicação e não da causa.

(B) os problemas sociais urbanos resumem-se à
segregação;

Alternativa "d" - Será que desejam? Não, eles
são obrigados a morar longe do centro pelo fato de
os imóveis serem mais caros.

(C) o planejamento público se destina a impedir o

crescimento das cidades;
(D) as políticas de contrate impediriam a concentração de renda;
(E) os problemas sociais urbanos são vários e passíveis de controle.

Alternativa correta: letra "e" - Pode ser inferido
significa que podemos deduzir. Os problemas são
vários: Dentre os problemas sociais urbcinos; passíveis
de controle: através de um planejamento público que
vise à promoçào de políticas de controle ao crescimento

Alternativa "e"- O desemprego não é a causa,
segundo o texto. A causa é a pobreza. Pobre não é
sinônimo de desempregado.
259. (FGV - MPRJ • Analista ~ Área Administrativa/2016) "Essas pessoas sofrem com as grandes
distâncias dos locais de residência com os centros
comerciais e os locais onde trabalham, uma vez que
a esmagadora maioria dos habitantes que sofrem
com esse processo são trabalhadores com baixos
salários".

desordenado das cidades.

Segundo esse segmento do texto 1, o sofrimento
maior çlesses trabalhadores advém do fato de que:

Alternativa "a"_ Não em todas as cidades, mas
sim nos grandes centros.

(A) devem gastar mais dinheiro com transporte;
(B) demoram mais tempo para chegar ao trabalho;
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{C) são obrigados a acordar mais cedo;
(O)

passam todo o dia longe das familias;
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(D) explkitaro que foi feito nos últimos anos.
(E) detalhar algumas das denúncias referidas.

(E) enfrentam constantemente longas filas de ôni-

bus.
Alternativa correta: letra "b" - Trecho que
demonstra o interesse público: acompanhadas por
Alternativa correta: letra "a" ~ Se sofrem com
as grandes distâncias entre a residência e o local de
trabalho e recebem baixos salários, é óbvio que gastam mais dinheiro com transporte e isso, consequentemente, é um sofrimento.

milhares de brasileiros interessados no resultado
das investi gações.
1

Alter111ativa "a" -Aspecto positivo está no primeiro período.
Alternativa "c"- Não se refere a termo anterior.

Demorar para chegar não é

Alternativa "d" - O que foi feito nos últimos
anos foi mencionado, também, no primeiro período.

Alternativa "c" - Seria extrapolar a ideia do
texto.

Alternativa "e" - Não há relação alguma com
denúncias.

Alternativa "d" - O exagero: todo o dia. Não
podemos inferir que ficam o dia todo fora de casa
(muito menos que tenha fomflia).

Texto 11

Alternativa "b"
sofrimento.

~

Alternativa "e"- Não foi mencionado no texto.
A questão parece até ser de raciocínio lógico e não
de interpretação de texto, embora seja preciso também interpretar para acertar questão de raciocínio
lógico.

RELATÓRIOS

Relatórios de circulação restrita são dirigidos a feitores de perfil bem especifico. Os relatórios de inquérlto, por exemplo, são lidos pelas pessoas diretamente
envolvidas na investigação de que tratam. Um relatório de inquérito criminal terá como leitores preferenciais delegados, advogados, juizes e promotores.

Texto 1.

Autores de relatórios que têm leitores definidos
podem pressupor que compartilham com seus lei·
tores um conhecimento geral sobre a questão abordada. Nesse sentido, podem fazer um texto que focalize aspectos específicos sem terem a necessidade de
apresentar informações prévias.

DO RELATÓRIO A PIZZA

Nos últimos anos, relatórios produzidos por
Comissões Parlamentares de Inquérito têm merecido
destaque na mídia nacional por impactos das denúncias que investigam. Algumas das sessões de inquédto são transmitidas por canais de televisão e acompanhadas por milhares de brasileiros interessados
no resultada das investigações conduzidas por seus
representantes legislativos. Muitos jornais publicam
trechos dos relatórios produzidos por essas comissões
de inquérito. De modo gera{, porém, as expectativas
dos eleitores são frustradas quando veem relatórios
que apontam responsabilidades por crimes de corrupção e desvio de verbas públicas serem "engavetados"
sem que os responsáveis sejam punidos.

Isso não acontece com relatórios de circulação
mais ampla. Nesse caso, os autores do relatório devem
levar em consideração o fato de terem c:omo interlocutores pessoas que se interessam pelo assunto abordado, mas não têm qualquer conhecimento sobre ele.
No momento de elaborar o relatódo, serd preciso levar
esse fato em consideração e introduzir, no texto, todas
as informações necessárias para garantir que os leitores possam acompanhar os dados apresentados, a
análise feita e a conclusão decorrente dessa análise.

(João Montanaro, Folha de São Paulo, 79-052012)

260. (FGV- Analista Portuário- COOEBA/2016) O
segundo período do texto tem a função de
{A)

(8)

destacar um aspecto positivo do trabalho político.
mostrar o interesse do público pelo trabalho das
comissões.

{C) explicara significado de uma expressão anterior.

261. (FGV- Analista Portuário- CODEBA/2016) O
texto divide os relatórios em
(A) dois tipos, segundo os leitores s~jam definidos

ou não.
(B)

três tipos, segundo os tipos de autores.

(C} três tipos, segundo a necessidade de informa-

ções.
(0) dois tipos, segundo a proximidade ou o distanciamento do assunto.

I
II
I

II

Interpretação de texto

(E) três tipos, segundo os tipos de interlocutores.

jfJ&!iH?JiiMS.
Alternativa correta: letra "d" - 1. Relatórios
de inquérito são lidos pelas pessoas diretamente
envolvidas na investigação de que tratam, isso
significa que sabem sobre o assunto; 2. Relatórios de
circulação mais ampla: os autores do relatório devem
levar em consideração o fato de terem como interlo~
cutores pessoas que se interessam pelo assunto
abordado, mas não têm qualquer c:onhecimento
sobre ele.
Alternativa "a" - No segundo tipo, os leitores

não são definidos.
Alternativa "b" - Não há três tipos e não cita os
tipos de autores, apenas o tipo de leitores.
Alternativa "c" - Dois tipos separados entre lei+
tores que entendem e leitores que não entendem o
assunto.
Alternativa ''e"- Dois tipos apenas.
262. (FGV - Analista Portuário - CODEBA/2016)

num relatório de inquérito criminal terá como leitores preferenciais delegados, advogados, juízes e promotoresu.lsso significa que

(B) apresentar uma conclusão sem detalhes muito
específicos da análise feita.
(C) propor uma análise, embora não seja obrigatória
uma conclusão.
(0) prestar informações vagas, já que não há necesSidade delas.
(E) identificar os autores, a fim de atribuir responsabilidades.

Alternativa correta: letra "a" - No texto: No
momento de elaborar o relatório, será preciso levar esse
fato em consideração e introduzir, no texto, todas as
informações necessárias para garantir que os leitores
possam acompanhar os dados apresentados, a and/ise
feita e a conclusão decorrente dessa análise.
Alternativa "b" - Deve haver detalhes na conclusão para que o leitor entenda o assunto.
Alternativa "c" - O autor do relatório deve
escrever a análise e não propô-la. Mais: a conclusão
da análise é obrigatória.
Alternativa "d" - Informações vagas? De forma
alguma: é preciso apresentar todas as informações
necessárias.

Alternativa "e" -" Não exige identificação dos

(A) delegados, advogados, juízes e promotores preferem esse tipo de relatório.

autores.

(B) relatórios desse tipo não necessitam de informações tão específicas.

264. (FGV - Analista Portuário - CODEBA/2016)

(C) relatórios criminais são de circulação restrita.

Esse texto, por suas características formais, deve ser
classificado como

(0} relatórios de inquéritos criminais devem detalhar os dados fornecidos.

(A) informativo.

(E) inquéritos criminais são dirigidos preferencialmente ao espaço jurídico.

(C) normativo.

(8)

(D)

didático.
injuntivo.

(E) instrucional.

Alternativa correta: letra "e" - Jurídico refere-se às leis, aos bons costumes, ao que é correto,
honesto, justo. Isso significa que os inquéritos são
dirigidos a delegados, advogados,juízesepromotores.
Alternativa "a" - Eles não usam (ou preferem)
esse tipo de relatório: o relatório é feito para eles.
Alternativa "b" - Extrapola demais a ideia.
'Alternativa "c"- Não são restritas.
Alternativa "d"- Não é preciso detalhar dados.
263. (FGV - Analista Portuário - CODEBA/2016)

Segundo o texto, um relatório de circulação mais
ampla deve
(A} conter meios de auxflio aos leitores meno~Hnfcir
mados.

*iol}!j.'ft.i#{\)..
Alternativa correta: letra "b" - t didático por
instruir. Mais: textos didáticos podem ter finalidades
pedagógicas relacionadas ao ensino das ciências,
das artes, das técnicas etc.
Alternativa "a"- Texto informativo é uma pro~
dução textual com informação sobre um determinado assunto, que tem como objetivo esclarecer
uma pessoa ou conjunto de pessoas sobre essa

matéria. Não é o caso.
Alternativa "c"- O texto normativo é elaborado
com fins espedficos e com caráter informativo e que
obedece a regras que o individualizam e distinguem
de outros. Fazem parte deste grupo de textos as atas,
as cartas comerciais ou outras, os relatórios, as circulares etc.

Revisaço 0
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Alternativa "d" - O texto injuntivo é pautado
na explicação e no método para a concretização de
uma ação, ou seja, indicam o procedimento para realizar algo, por exemplo, uma receita de bolo, bula de
remédio, manual de instruções, editais e propagandas.
Alternativa "e"- Textos instrudonais são muito
úteis em nosso dia a dia: manuais de eletrodomésticos, jogos eletrônicos, receitas culinárias, rótulos de embalagens de uma forma geral, entre
outros.

Texto 1
ATIVIDADE HUMANA CAUSA "MARCAS EVIDENTES" NO REGISTRO GEOLÓGICO

A atividade humana alterou os sistemas naturais
da Terra a tal ponto e deixou marcas tão evidentes no
registro geológico do planeta que, se os especialistas
assim decidirem, as gerações futuras não deverão ter
problemas em identificar o chamado Antropoceno, a
Nero dos humanos: Esta é a conclusão de uma equipe
internacional de cientistas após uma revisão de diversos estudos relacionados ao assunto, publicada na
edição desta semana da revista "Science:
Cunhado pelo biólogo americano Eugene F. Stoermer no inícío dos anos 1980, o termo Antropoceno faz
referência à maneira como os geólogos nomeiam os
vários éons, eras, períodos, épocas e idades pelas quais
a Terra passou nos seus cerca de 4,6 bilhões de anos
de existência. De lá para cá, ele tem sido usado com
cada vez mais frequência por pesquisadores e profissionais das mais variadas áreas para destacar como a
Humanidade está mudando nosso planeta.
(Cesar Baima, O Globo, 08/01/2016)

265. (FGV- Técnico Portuário- CODEBA/2016) O
tftulo dado ao texto- Atividade humana causa "marcas evidentes" no registro geológico- indica:
(A) uma estratégia de suspense a fim de atrair leitores.
{B) uma conclusão de um estudo citado no texto.
(C) uma tese amplamente conhecida por geólogos.
(D) uma hipótese a ser futuramente verificada.
(E) uma explicação f!leta1inguística
"Antropoceno"

do termo

~
Alternativa correta: letra "b"- Trata-se da conclusão. No texto: Esta é a conclusão de uma equipe
internacional de cientistas após uma revisão de diversos estudos re/aciqnados ao assunto.

-
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Alternativa "a"- Não há suspense.
Alternativa "c"- Não é amplamente conhecida,
está sendo estudada.
Alternativa "d"- t certeza.
Alternativa "e" - Antropoceno é a "era dos
humanos" e não há metalinguagem (utilizaçãó,do
código para falar dele mesmo).
266. (FGV - Técnico Portuário - CODEBA/2016)
"A atividade humana alterou os sistemas naturais da
Terra a tal ponto e deixou marcas tão evidentes no
registro geológico do planeta que, se os especialistas
assim decidirem, as gerações futuras não deverão ter
problemas em identificar o chamado Antropoceno,
a 'era dos humanos/a. As gerações futuras não deverão
ter problemas em identificar o chamadoAntropocenoessa é uma afirmação que
(A)

depende de uma condição.

(B)

representa uma esperança do enunciador.

(C) mostra uma verdade já estabelecida.
(D)

indica um conhecimento já reconhecido.

{E)

destaca uma dúvida dO. autor do texto.

Alternativa correta: letra "a''
O Nota da autora: Questão de interpretação de
texto, verbo e período composto {conjunção). A dica
está na oração subordinada adverbial 'condicional: se
os -especialistas assim decidirem. "Se" equivale a caso
os especialistas assim decidam.

Alternativa "b" - Não se trata de hipótese para
haver esperança.
Alternativa "c"- Para ser verdade, o verbo deveria estar no presente do indicativo.
Alternativa "d" - Não é reconhecido, poderá
ser.
Alternativa "e" - Haveria dúvida se houvesse
verbo conjugado no presente do subjuntivo ou no
futuro do subjuntivo.
267- (FGV - Técnico Portuário - COOEBA/2016)
HCunhado pelo biólogo americano Eugene F. Stoermer no início dos anos 1980, o termo Antropoceno faz referência à maneira como os geólogos
nomeiam os vários éons, eras, períodos, épocas e
idades pelas quais a Terra passou nos seus cerca de
4,6 bilhões de anos de existência".
Os termos destacados indicam que a informação
básica desse segmento do texto é de base
(A) histórica.

Interpretação de texto

(8) geográfica.

(C) a semana em que o estudo foi feito.

(C) geológica.

(O) a semana em que foi publicado o texto.

(0) política.

(E) a semana em que a equipe se reuniu

(E) linguística.

Alternativa correta: letra "e"- Linguística por
indicar sua origem- quando foi criado e por queme suas referências.
Alternativa "a"- Não se trata de acontecimento
histórico.
Alternativa "b"- Não demarca lugares.
Alternativa "c"- Não existe descrição dos materiais que constituem o globo terrestre.
Alternativa "d"- Longe de haver qualquer relação com a política.
268. (FGV - Técnico Portuário - CODEBA/2016)
No texto, a expressão "De lá para cá" indica
(A) o tempo que vai desde o momento em que o

termo foi criado até hoje.
{8) a distância que se estende desde

Alternativa correta: letra "d" - Refere-se a
tempo próximo, como neste dia, neste mês etc.
DICA- Uso do pronome demonstrativo em relação ao tempo:
- Este(s), esta(s) e isto indicam o tempo presente
em relação à pessoa que fala;
- Esse(s), essa(s) e isso indicam o tempo passado
próximo ao momento da fala;
- Aquele(s), aquela(s) e aquilo indicam um afastamento no tempo, tempo remoto.
Alternativa "a"- No texto: publicada na edição
desta semana da revista "Science".
Alternativa "b"- Semana que foi publicado.
Alternativa "c"- Dispensa comentário.
Alternativa "e"- Não cita quando a equipe se
reuniu.

o ponto inicial

do país de origem até o Brasil.
{C) a evolução que se inicia com a explosão que ori-

Texto- A eficácia das palavr::~~s certas

ginou a Terra até os tempos atuais.
(0) a escala que os cientistas usaram para nomear os

períodos até os dias atuais.
(E) a origen:' das mudanças criadas pelo homem até
agora.

Alternativa correta: letra "a" - De 1980 até
hoje: Cunhado pelo biólogo americano Eugene F. Stoermer no inicio dos anos 1980; De /d para cá, ele tem
sido usado com cada vez mais frequência por pesquisadores e profissionais das mais variadas áreas. Data da
publicação: 08/01/2016.
Alternativa "b"- Não se refere à distância.
Alternativa "c"- Origem da Terra? Não.
Alternativa "d" - Não se trata de escala.
Alternativa "e"- Não indica origem.
269. (FGV - Técnico Portuário - CODEBA/2016)
"... publicada na edição desta semana da revista
'Science"'. A datação implícita na expressão destacada tem por parâmetro

Havia um cego sentado numa calçada em Paris.
A seus pés, um boné e um cartaz em madeira escrito
com giz branco gritava: "Por favor, ajude-me. Sou
cego~ Um pubficitório da área de criação, que passava
em frente a ele, parou e viu umas poucas moedas no
boné. Sem pedir licença, pegou o cartaz e com o giz
escreveu outro conceito. Colocou o pedaço de madeira
aos p.?s do cego e foi embora.
Ao cair da tarde, o publicitário voltou a passar
em frente ao cego que pedia esmola. Seu boné, agora,
estava cheio de notas e moedas. O cego reconheceu as
pegadas do publicitário e perguntou se havia sido ele
quem reescrevera o cartaz, sobretudo querendo saber
o que ele havia escrito.
O publicitário respondeu: "Nada que não esteja de
acordo com o conceito original, mas com outras palavras~ E, sorrindo, continuou o seu caminho. O cego
nunca soube o que estava escrito, mas seu novo cartaz
dizia: "Hoje éprimavera em Paris e eu não posso vê-la~

(Produção de Texto, Maria Luíza M. Abaurre e
Maria Bernadete M. Aba urre)

(A) a semana em que o texto foi escrito.

270. (FGV -IBGE-Tecnologista-Economial2016) O
título dado ao texto:

{B) a semana em que o texto foi lido.

{A) resume a história narrada no corpo do texto;
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(B) afirma algo que é contrariado pela narrativa;
(C) indica um princípio que é demonstrado no t~xto;
(0) mostra um pensamento Independente do texto;
(E) denuncia um princípio negativo de convenci~
menta.

Alternativa correta: letra "c" - O vocábulo
"princípio" foi usado no sentido de razão; o que fundamenta ou pode ser usado para embasar alguma
coisa. O publicitário usou as palavras certas e obteve
êxito.
Alternativa "a"- Não resume a história, apenas
conceitua o fato.

Alternativa "b" - Nada de contrário, pois deu
certo.

Alternativa "d" - O pensamento é dependente
do texto: o título completa o texto, ou vice-versa.
Alternativa "e"- Trata-se de um princípio positivo, tanto que explica o porquê de as palavras terem
eficácia.
271. (FGV - IBGE-Tecnologista-Economia/2016)
"Havia um cego sentado numa calçada em Paris. A
seus pés, um boné e um cartaz em madeira escrito
com giz branco gritava: "Por favor, ajude-me. Sou
cego". Um publicitário da área de criação, que passava em frente a ele, parou e viu umas poucas moedas no boné. Sem pedir licença, pegou o cartaz e com
o giz escreveu outro conceito. Colocou o pedaço de
madeira aos pés· do cego e foi embora".
O texto pertence ao modo narrativo de organização discursiva, caracterizado pela evolução cronológica das ações. O segmento que comprova essa
evolução é:
(A)

~Havia

um cego sentado numa calçada em Paris.
A seus pés, um boné e um cartaz em madeira
escrito com giz branco gritava";

(B) "Por favor, ajude-me. Sou cego";
(C} "Um publicitário da área de criação, que passava

em frente a ele";

Alternativa "b" - Há causa: por que precisa me
ajudar? Porque sou cego.
Alternativa "c"- Uma ação apenas: o publicitário passando em frente ao cego.
Alternativa "e"- Cuidado. A informação é que
ele pegou o cartaz. Se a frase estivesse escrita de
outra forma, poderii'l ser considerada também como
a resposta: Pediu licJnça e pegou o cartaz.
272. (FGV - IBGE-Tecnologista-Economia/2016)
"Havia um cego sentado numa calçada em Paris. A
seus pés, um boné e um cartaz em madeira escrito
com giz branco gritava: "Por favor, ajude-me. Sou
cego".
A respeito dos componentes e do sentido desse
segmento do texto, é correto afirmar que:
(A) o cego gritava para ser ouvido pelos transeuntes;
(B) as palavras gritadas pelo cego tentava,m convencer o público que passava;
(C) as palavras do cartaz apelavam para a caridade
religiosa das pessoas;
(D) a segunda frase do cartaz do cego funciona
como consequência da primeira;
(E) o cartaz "gritava" porque o giz branco se destacava no fundo preto.

Questão anulada
Alternativa "a"- O cartaz gritava, não o cego.
Alternativa "b" -O cego não gritava palavras.
Alternativa "c"- As palavras não são de cunho
religioso.

Alternativa "d" - Funciona como causa; a primeira frase é a consequência, como mencionado na
questão anterior.
Alternativa "e"- Era o gabarito antes da a nu·
fação. Motivo do recurso: não se pode inferir que a
madeira possuía fundo preto.

273. (FGV -IBGE·Tecnologista-Economia/2016} A

(D) "parou e viu umas poucas moedas no boné";

nova forma do cartaz apela para:

(E) "Sem pedir licença, pegou o cartaz".

(A) a intimidação das pessoas pelo constrangimento;

Alternativa correta: letra "d" - O segredo está
na "evolução cronológica": primeiro parou e depois
viu.

Alternativa "a" - Primeiro ele sentou, ou colocou um boné e um cartaz? Não está claro o tempo.

(B) o racionalismo típico dos franceses;
(C) a inteligência culta dos transeuntes;
(0) o sentimentalismo diante da privação do cego;
(E) a sedução das pessoas pelo orgulho da ajuda
prestada.

Interpretação de texto

_113971
por meio de tratamento previdenciário diferenciado.
Já que as mulheres enfrentam dificuldades de inserção
no mercado de trabalho, há de compensá-las por meio
de uma aposentadoria em idade mais jovem.

Alternativa correta: letra "d" - Sentimenta~
lismo pelo fato de colocar os sentimentos. à frente do
pensamento racional diante da privação do cego- o
fato de ser primavera e não poder ver as. flores.

A legislação brasileira incorpora essa ideia.
Homens precisam de 35 anos cje contribuição para se
aposentar no INSS; mulheres, de 30.

Alternativa "a"- Não há constrangimento.
Alternativa "b"- Existe emoção e não razão.
Alternativa "c" - Não se relaciona com a
gência, que seria a razão.

No serviço público, que exige idade mfnima,
as mulheres podem se aposentar com cinco anos
a menos de idade e tempo de contribuição que os
homens.

inteli~

Alternativa "e" - Sedução até há, mas não há
relação alguma com orgulho.

Texto 1

(Marcelo Abi-Ramia Caetano, Folha de São Paulo,
21112/2014.)
274. (FGV- 2015) O tema contido na pergunta que

serve de título ao texto
É JUSTO QUE AS MULHERES SE APOSENTEM
MAIS CEDO?
A questão acerca da aposentadoria das mulheres
em condições mais benéficas que aquelas concedidas
aos homens suscita acalorados debates com posições
não somente técnicas, mas também com muito juízo_
de valor de cada lado.

(A)

é defendido por uma opinião pessoal do ·autor.

{B) é contestado legalmente no corpo do teXto.

{C) é visto como uma injustiça em relação ao hOmem.
{D) é tido

como legal, mas moralmente injusto.

(E) é observado de forma técnica e legal.

Um fato é certo: as mulheres intensificaram sua
participação no mercado de trabalho desde a segunda
metode do século 20.

GABARITO: E

Há várias razões para isso. Mudanças culturais e
jurfdicas eliminaram restrições sem sentido no mundo
contemporâneo: um dos maiores e mais antigos bancos do Brasil contratou sua primeira escriturária em
1969 e teve sua primeira gerente em J984.

No texto: A legislação brasileira incorpora essa
ideia. Homens precisam de 35 anos de contribuição
para se aposentar no INSS; mulheres, de 30.

Avanços no planejamento f~miliar e a disseminação de métodos contraceptivos permitiram a redução
do número de filhos e liberaram tempo para a mulher
se dedicar ao mercado de trabalho.

ria das mulheres em condições mais benéficas que
aquelas concedidas aos homens suscita acalorados
debates com posições não somente técnicas, mas
também com muito juízo de valor de cada lado."

Filhos estudam por mais tempo e se mantêm fora

Ao dizer que há "muito juízo de valor de cada lado", o
autor do texto diz que na discussão aparecem

do mercado de trabalho até o início da vida adulta.
Com isso, o custo de manter a família cresce e cria a
necessidade de a mulher ter fonte de renda para o sus~
tento da casa.
A tecnologia também colaborou: máquinas de
lavar roupa, fornos micro-ondas, casas menores e
outras parafernálias da vida moderna reduziram a
necessidade de algumas horas nos afazeres doméspcos e liberaram tempo para o trabalho fora de casa.

A inserção feminina no mercado de trabalho ocorreu, mas com limitações. Em relaçdo aos homens,
mulheres têm menor taxa de participação no mercado
de trabalho, recebem salários mais baixos e ainda há a
dupla jornada de trabalho. Quando voltam para a casa,
ainda têm que se dedicar à família e ao lar.
Essas dificuldades levam algumas pessoas a
defender formas de compensação para tis mulheres

275. (FGV 2015) "A questão acerca da

aposentado~

(A) questões que e~volvem valores da Previdência.
(B)

problemas que prejudicam economicamente os
empregadores.

(C) posicionamentos apoiados na maior experiência

devida.
(0) opiniões de caráter pessoal.
(E) questionamentos injustos e pouco inteligentes.

mmmwttttD
GABARITO: O
Jufzo de valor é um jufzo sobre a correção ou
incorreção de algo, ou da utilidade de algo, baseado
num ponto de vista pessoal. Como generalização,
um jufzo de valor pode referir~se a um julgamento
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baseado num conjunto particular de valores ou num
sistema de valores determinado.
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(D) Interrupções legais do período de trabalho I salários mais baixos.
{E) Salários mais baixos/ dupla jornada de trabalho

276. (FGV - 2015) Dizer que as mulheres intensificaram sua participação no mercado de trabalho
desde a segunda metade do século XX equivale a
dizer que
{A) o trabalho feminino não existia antes dessa
época.
(B) a atividade de trabalho até essa época apelava
para a força ffsica.
(C) as

mulheres entraram no mercado de trabalho há
pouco tempo.

{O) os homens exploravam as mulheres até a época

citada.
(E) as familias passaram a ter menos filhos desde o
século XX.

GABARITO: E
No sétimo parágrafo: •••mulheres ti!m menor taxa
de participação no mercado de trabalho, recebem
salários mais baixos e ainda há a dupla jornada de
trabalho. Quando voltam para a casa, ainda têm que
se dedicar à família e ao lar.
278_ {FGV- 2015) Segundo o texto 1, o que levaria
a um tratamento diferenciado para as mulheres seria
(A) uma compensação masculina peta exploração

anterior.
(B) um reconhecimento de que o trabalho doméstico
é pesado.
(C) uma recompensa por sua atuação como mulher
e mãe.

GABARITO: C
Muitas dúvidas surgiram, mas trabalhar interpretação de texto em FGV nada mais é que eliminar
as alternativas muito descabidas e escolher a que
mais se encaixa, muitas vezes pode ser a menos
errada.
Voltemos ao texto: as mulheres intensjfjcaram sua
partícipação no mercado de trabalho desde a segunda
metade do século 20.
Erros explícitos:
{A) O trabalho feminino não existia antes dessa
época= existia sim, como mencionado no comentário da alternativa "c".

(B) Apelava para a força fisica? Informação não
citada no texto (além de absurda, convenhamos).
(D)Não se pode afirmar que as mulheres eram
exploradas pelos homens no século XX. Não brinque!
(E) A partir da metade do século XX isso aconteceu.

(O)

uma retribuição às maiores dificuldades de trabalho.

(E) um pagamento por sua vida menos longa.

GABARITO: O

Qual é a causa?
No oitavo parágrafo: Essas dificuldades levam
algumàs pessoas a defender formas de compensação
para as mulheres por meio de tratamento previdenciário diferenciado. Já que as mulheres enfrentam dificuldades de inserção no mercado de trabalho, há
de compensá-/as por meio de uma aposentadoria em
idade mais jovem.
279. (FGV- 2015) Segundo o texto 1, a necessidade
ou possibilidade de a mulher trabalhar se prende a
diferentes motivos. As opçôes a seguir apresentam
motivos presentes no texto 1, à exceção de uma.
Assinale-a.
(A) Aumento do tempo livre, em função da redução
do número de filhos.

277. (FGV- 2015) Assinale a opção que indica duas
razões que mostram as limitações femininas no mercado de trabalho.

(8) O desenvolvimento tecnológico, que auxilia nos
trabalhos domésticos.

(A) Dupla jornada de trabalho I tecnologia de apoio
doméstico.

(0) O desequilíbrio econõmico da Previdência.

(B) Tecnologia de apoio doméstico I necessidade de
força física.

(C) A manutenção dos filhos por mais tempo.

(E) Os métodos contraceptivos, que limitam o
número de filhos.

(Q Necessidade de força física I Interrupções legais

do período de trtibalho.

GABARITO: O

de __
texto
-Interpretação-·--__ _
,_

O desequilíbrio econômico da Previdência é
uma conclusão e não um motivo, não gera uma
necessidade ou possibilidade {o que acontece nas
demais alternativas).

Texto 2
Se as mulheres enfrentam dupla jornada de trabalho, a forma eficiente de resolver o problema é por
meio de mudanças culturais que tornem os homens
mais ativos nos afazeres domésticos e por meio de
boas creches e escolas que deixem as máes mais tranqUilas com o cuidado dos filhos.
Não parece apropriada a ideia de que um problema de equidade do mercado de trabalho seja resolvido por uma saída antecipada deste mesmo mercado,
mas, sim, por uma polftica efetiva de promoção de
igualdade laboral entre homens e mulheres.
Alguém pode argumentar que mudanças culturais Sôo difíceis de concretizar. São, mas não impossíveis. O leitor com mais de40 anos deve se recordar que
muitos consideravam os cintos de segurança como
meros acessórios dos carros e que o cigarro reinava
em propagandas, restaurantes, aviões e salas de aula
das universidades.
280. (FGV- 2015} O texto 2, em relação à aposentadoria antecipada da mulher, se posiciona

(A) a favor, pelos motivos apresentados no texto 1.
(B) a favor,

p~r

novos motivos apresentados.

(C) a favor, Por reconhecer o homem como privile. giado.
'
(D) contra, por ver uma contradição na argumentação favorável.
(E) contra, por não reconhecer qualquer sacrifício no
trabalho feminino.

GABARITO: O

Fácil! No segundo parágrafo: Não parece apropriada a ideia de que um problema de equidade do
mercado de trabalho seja resolvido por uma saída
antecipada deste mesmo mercado, mas, sim, por
uma política efetiva de promoção de igualdade laboral entre homens e mulheres.

Texto para as questões.
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defeito que as condenava. A primeira, que deu nome
às várias fantasias de um mundo perfeito que viriam
depois, foi inventada por sir Thomas Morus em 1516.
Dizem que ele se inspirou nas descobertas recentes
do Novo Mundo, e mais especificamente do Brasil, para descrever sua sociedade ideal, que significaria um renascimento para a humanidade, livre
dos vícios do mundo antigo. Na Utopia de Morus o
direito à educação e à saúde seria universal, a diversidade religiosa seria tolerada e a propriedade privada, proibida. O governo seria exercido por um
príncipe efeito, que poderia ser substituído se mostrasse alguma tendência para a tirania, e as /eis
seriam tão simples que dispensariam a existência
de advogados. Mas para que tudo isso funcionasse
Morus prescrevia dois escravos para cada família,
recrutados entre criminosos e prisioneiros de guerra.
Além disso, o príncipe deveria ser sempre homem e
as mulheres tinham menos direitos que os homens.
Morus tirou o nome da sua sociedade perfeita da
palavra grega para "lugar nenhum; o que de saída
já significava que ela só poderia existir mesmo na
sua imaginação.
Platão imaginou uma república idílica em que os
governantes seriam filósofos, ou os filósofos governantes. Nem ele nem os outros filósofos gregos da
sua época se importavam muito com o fato de viverem numa sociedade escravocrata. Em ~candide: Vai·
taire colocou sua sociedade ideal, onde havia muitas escolas mas nenhuma prisão, em E! Dorado, mas
"Cand1de" é menos uma visão de um mundo perfeito
do que uma sátira da ingenuidade humana. Marx
e Engels e outros pensadores previram um futuro
redentor em que a emancipação da classe trabalhadora traria igualdade e justiça para todos. O sonho
acabou no totalitarismo soviéú"co e na sua demolição. Até John Lennon, na canção "Imagine: propôs
sua utopia, na qual não haveria, entre outros atrasos,
violência e religião. Ele mesmo foi vítima da violência,
enquanto no mundo todo e cada vez mais as pessoas
se entregam a religiões ese matam por elas.
Quando surgiu e se popularizou o automóvel
anunciou-se uma utopia possível. No futuro previsto
os carros ofereceriam transporte rápido e Jazer inédito em estradas magnetizadas para guiá-/os mesmo
sem motorista. Isso se os carros não voassem, ou se
não houvesse um helicóptero em cada garagem.
Nada disso aconteceu. Foi outra utopia que pifou.
Hoje vivemos em meio à sua negação, em engarrafamentos intermináveis, em chacinas nas estradas e
num caos que só aumenta, sem solução à viSta. Mais
uma vez_ de~ diStopia.
(V,erfSsimo, Luiz Fernando. O Globo, 22112/2013)

Utopias e distopias
Todas as utopias imaginadas até hoje acabaram em distopias, ou tinham na sua origem um

281. {FGV- 2014) O dicionário de Antonio Houaiss
define "distopia" como "qualquer representação ou
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No texto são citados cinco exemplos de utopias:
a utopia de Tomas Morus;

IL a república idílica de Platão;

Engels;

(A) apenas as citadas em I e Jl.
(B) apenas as citadas em 11 e lll.

(C) apenas as citadas em 111 e IV.

(O) apenas as citadas em IV e V.

-·

~--

negação, em engarrafamentos intermináveis,
em chacinas nas estradas e num caos que só
aumenta, sem solução à ~·ista. Mais uma vez, deu
distopia.

IV. a redenção da classe trabalhadora de Marx e

As utopias que podem ser consideradas distopias são:

---

V. DISTOPIA, pois a utopia deu errado: Foi outra
utopia que pifou. Hoje vivemos em meio à sua

111. a sociedade ideal do ncandiden;

V. a utopia possível do automóvel.

----

da violência, enquanto no mundo todo e cada
vez mais as pessoas se entregam a religiões e se
matam por elas.

descrição de uma organização social caracterizada por
condições de vida insuportáveis".

I.

.,_

~-

I

I

282. (FGV- 2014)

Segundo o texto, as utopias
(A)

só tinham sentido nas ahtigas sociedades.

(B) estão fadadas ao fracasso.
(C)

faziam parte da mitologia e não da realidade.

(D) perturbam a visão da realidade.

(E) fazem os homens esquecer seus problemas.

(E) apenas as citadas em I e 111.

Interpretar é concluir, deduzir a partir dos dados
coletados.
O tempo, na prova, é muito curto, por isso é
necessário trabalhar com dicas para não precisar
reler o texto. lembre-se de que interpretar é objetivo, ou seja, a opinião do leitor nada importa. A
resposta correta é direcionada ao que o autor escreveu e não àquifo que o leitor achou ou acha·sobre o
assunto.

Questão fácil, pois bastava voltar ao texto.
GABARITO: O
L

Não é distopia, pois o direito à educação e à
saúde seria universal, a diversidade religiosa
seria tolerada e a propriedade privada, proibida.

11.

Não pode ser considerada como distopia: os
governantes seriam filósofos, ou os filósofos
governantes.

111. Não é distopia, já que havia muitas escolas mas

nenhuma prisão, em ElDorado, mas Tandiden é
menos uma visão de um mundo perfeito do que
uma sátira da ingenuidade humana.
IV. A DISTOPIA é exemplificada com a morte de

lennon: Marx e Engels e outros pensadores
previram um futuro redentor em que a emancipação da classe trabalhadora traria igualdade e justiça para todos. O sonho acabou no
totalitarismo soviético e na sua demolição. Até
John lennon, na canção Nfmaginen, propôs sua
utopia, na qual não haveria, entre outros atrasos, violência e religião. Ele mesmo foi vítima

Questão fácil, pois bastava voltar ao início do
texto.
GABARITO: R

No texto: Todas as utopias imaginadas até hoje
acabaram em distopias, ou tinham na sua origem
um defeito que as condenava. "

1

I

Alternativa "a" -Nem nas sociedades antigas

tinham sentido.
Alternativa "c" -Não faziam parte apenas ·da

mitologia.
Alternativa "d" -Não se pode afirmar, já que
não foi citado no texto.
Alternativa "e" -Na verdade, acarretam mais

problemas.
283. (FGV- 2014)

Um texto é uma estrutura cheia de compromissos. Assim, por exemplo, ao escrever "A primeira (utopia), que deu nome às várias fantasias de um mundo
perfeito...", o autor se compromete em
(A) mostrar que a primeira citada é a mais importante.
(B) citar, na progressão, outras utopias.
(C)

indicar a razão de essa utopia ter dado nome às
demais.

(D) definir o que seja uma "utopia«.
(E) justificar a procura de um mundo perfeito.

\

Interpretação de texto
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e. Não se pode afirmar.
Questão muito tranquila. Nível fácil.
GABARITO: H

Se inicia enumerando, é óbvio que irá citar, na
progressão, as outras utopias. Conferindo: A
primeira, que deu nome às várias fantasias de
um mundo perfeito; Platão imaginou uma república idílica em que os governantes seriam filósofos, ou os filósofos governantes; em "Candide",
Voltaire colocou sua sociedade ideal; Marx e
Engels e outros pensadores previram um futuro
redentor em que a emancipação da classe trabalhadora; o automóvel anunciou-se uma utOpia
poss(vel.
Alternativa "a" -Nada indica de importância.
Alternativa "c" -Não há relação com as demais
utopias.
Alternativa "d"- Não define utopia através da
enumeração, apenas exemp\ifica, cita.
Alternativa "e" -Não há justificativa.

285. {FGV- 2014)
NEm 'Candide: Voltaire cOlocou sua sociedade
ideal, onde havia muitas escolas mas nenhuma pri~
são, ein E/ Dorado, mas 'Candide' é menos uma visão
de um mundo perfeito do que uma sátira da ingenuidade humana".

O segmento sublinhado nos informa que,
segundo o autor, a obra "Candide" é
(A)

acima de tudo, uma visão do mundo perfeito.

(B) acima de ser uma sátira da.ingenuidade humana,

é a visão de um mundo ideal.
(C)

á igualmente uma visão de um mundo ideal e
uma sátira à ingenuidade humana.
mais uma sátira da ingenuidade humana e
menos uma visão de um mundo ideal.

(O) é

(E) além de ser uma visão de um mundo utópico, o
livro traz, em segundo plano, uma sátira da ingenuidade humana.

284. (FGV- 2014)

Questão de nível fácil.

nNem ele nem os outros (//ósofos gregos da sua
época se importavam muito com o fato de viverem
numa sociedade escravocrataN.

GABARITO: O

Basta inverter as informações e deduzir que se
é menos uma visão de um mundo perfeito, só
pode ser mais uma sátira da ingenuidade
humana.

Esse segmento mostra que
(A) alguns conceitos de valor mudam com o
tempo.
(B) os filósofos gregos eram so~ialmente irresponsá-

veis.
(C) a filosofia é uma área de conhecimento imper-

feita.

Alternativa "a" - Menos uma visão de um
mundo perfeito.
Alternativa "b" .;.A importância está na ordem
inversa.

(0) a escravidão sempre foi vista como um ma\.

(E) a elite grega era egoísta e defensora de seus privilégios.

Questão de nível médio.
GABARITO: A

Dica: Nem ele nem os outros filósofos gregos
da sua época + verbo no pretérito imperfeito
(importavam).

Alternativa "c" -Não é igual.
Alternativa "e" -A sátira está em primeiro
plano.
286. (FGV - 2014) A utopia de Marx e Engels é
sobretudo pertinente aos espaços
(A)

filosófico e religioso

{B) religioso e ético
(C) ético e econõmico

b. Afirmação absurda.

(O) econômico e político

c. Não, nunca, jamais. A filosofia é perfeita.

(E) político e filosófico

d. Nem ele (Platão) nem os outros filósofos
gregos da sua época se importavam muito com o
fato de viverem numa sociedade escravocrata. Isso
não significa que a escravidão era vista como·um
mal.

Exige conhecimento de mundo, cultural e isso é
de todo concurseiro, não acha?

o~rigação

Pelo contexto, daria para chegar à resposta.

1402

TEORIA: Interpretação (página).
GABARITO: O
As teorias de Marx e Engels eram em torno da
sociedade, economia e política.
Marx: As teorias de Marx sobre a sociedade, a
economia e a política- conhecidas coletivamente
como marxismo- afirmam que as sociedades humanas progridem através da luta de classes: um conflito
entre a classe burguesa que controla a produção e
um proletariado que fornece a mão de obra para a
produção. Ele chamou o capitalismo de "a ditadura
da burguesia", acreditando que seja executada pelas
classes ricas para seu próprio benefício, Marx previu
que, assim como os sistemas socioeconômicos anteriores, o capitalismo produziria tensões internas que
conduziriam à sua autodestruição e substituição
por um novo sistema: o socialismo. Ele argumentou
que uma sociedade socialista seria governada pela
classe trabalhadora a qual ele chamou de "ditadura
do proletariado", o "estado dos trabalhadores" ou
"democracia dos trabalhadores". Marx acreditava
que o socialismo viria a dar origem a uma apátrida,
uma sociedade sem classes chamada de comunismo. Junto com a crença na inevitabilidade do
socialismo e do comunismo, Marx lutou ativamente
para a implementação do primeiro, argumentando
que os teóricos sociais e pessoas economicamente
carentes devem realizar uma aç.ão revolucionária
organizada para derrubar o capltalismo e trazer a
mudança socioeconômica.
Engels: foi um teórico revolucionário alemão
que junto com Karl Marx fundou o chamado socialismo científico~xismo. Ele foi coautor de
diversas obras com Marx, sendo que a mais conhecida é o Manifesto Comunista. Também ajudou a
publicar, após a morte de Marx, os dois últimos
volumes de O Capital, principal obra de seu amigo
e colaborador.
·
Alternativa "a" -Religioso seria piada; filosófico
também não.
Alternativa "b" -Não religioso nem sobre ética.
Alternativa "c" -Não em relação à ética.
Alternativa "e" -Não filosófico.
287. (FGV- 2014)

"Até John Lennon, na canção 'Imagine', propôs sua
utopia, na qual não haveria; entre outros atrasos, violência e religião".

Infere-se desse segmento do texto que
(A) John Lennon não deveria ter escrito a canção
citada.
(B) a canção citada não seria, de fato, uma utopia.
(C) a religião seria um atraso.
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(O) à Vf;lência deveria fazer parte de um mundo
ideaL
(E) a canção aceitaria a violência como fato normal.

Nível fácil.
GABARITO: C
A informação deixa claro que a violência e a religião são atrasos. A evidência é pela intercalação
da expressão entre outros atrasos.

Alternativa "a" -Afirma-se que até ele propôs
uma utopia, mas não que não deveria ter composto.
Alternativa "b" -A canção é uma utopia.
Alternativa "d"- Pelo contrário, em um mundo
ideal não pode haver violência.
Alternativa "e"- A violência é um atraso.
288. (FGV - 2014) "Até John Lennon, na canção

'Imagine', propôs sua qtopia, na qual não haveria,
entre outros atrasos, violência e religião. Ele mesmo
foi vítima da violência, enquanto no mundo todo e
cada vez mais as pessoas se entregam a religiões e se
matam por elas".

A marca da religião destacada nesse segmento

do texto é
(A) a violência.
(B) a coerência.
(C) a.universalização.
{0) a contradição.
(E) a devoção.

Nível fácil.
GABARITO: O
Há três dados importantes mencionados
no te.xto: 1. Len·non propôs uma utopia: não
haver violência e religião; 2. A violência e a
religião foram consideradas como atrasos; 3.
Ele mesmo foi vítima de violência e as pessoas
se matavam pelas religiões. Assim, chegamos
à conclusão de que houve contradição: John
Lennon pregava o fim da violência e da religião, mas foi morto em um ato cruel de violência pelas pessoas que tinham religião e
matavam por elas.
Alternativa "a" -As pessoas que tinham religião se matavam por elas.
Alternativa "b" - Há incoerência e não coerência. Como quem acredita em Deus e é devoto
pratica homicídio?

Interpretação de texto
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Alternativa "c"- Universalização é generalizar,
tornar único e não é uma marca da religião.
Alternativa "d" - Devoção é observância de
práticas religiosas; culto prestado a Deus e aos santos; dedicação íntima; afeto; objeto de especial veneração. Essa não foi a marca deixada no texto.

(C) nas figuras miseráveis dos personagens.
(O) na propaganda excessiva do governo.

(E) nas palavras do menino.

Nível fácil.

Analise a charge a seguir e responda às questões.:

GABARITO: C

Se distopia é qualquer representação ou descrição de uma organização social caracterizada por
condições de vida insuportáveis, óbvio que um
exemplo é a figura das personagens.

Alternativa "a"- uBrasi/ sem miséria" é uma utopia.

Alternativa "b" -Não é distopia a hipocrisia do
cartaz.

Alternativa "d" - De onde tiraram a palavra
'excessiva'?

Alternativa "e" - As palavras do menino indi289. (FGV- 2014) Assinale a alternativa que estabelece uma relação entre a charge e o texto de Veríssimo.

cam utopia.

2.7VUNESP

(A) A crítica ao atraso do país.

Texto para as questões.

{B) A utopia vendida pelo governo no cartaz.
{C) A utopia infantil de um passeio à Disneylãndia.

A MORTE DO NARRADOR

(O) A presença da violência social no cotidiano.
(E) A ausência de expectativa dos brasileiros.

Nível fácit.
GABARITO:B

Bem, o tema do texto de Veríssimo é a utopia e
na charge, fica evidente que um plano sem miséria para o Brasil é algo impossível de acontecer.
Como mencionado, a questão é fácil.

Alternativa "a"- A crítica ao atraso do país não
possui relação com os dois textos.
Alternativa "c"- Um passeio à Disneylãndia não
é utopia.
Alternativa "d" - Não cita violência social na
charge.

Alternativa "e"- A ausência de expectativa dos
brasileiros não foi mencionada.
290. (FGV- 2014) Considerando-se o cartaz,
reto afirmar que a distopia está

(A) na expressão uBrasíf sem misériau.
(B) na hipocrisia das palavras do cartaz.

é cor-

Recentemente recebi um e-maif de uma leitora
perguntando a razão de eu ter; segundo ela, uma
visão tão dura para com os idosos. O motivo da sua
pergunta era eu ter dito, em uma de minhas colunas,
que hoje em dia não existiam mais vovós e vovós, porque estavam todos na academia querendo parecer
com seus netos.
Claro, minha feitora me entendeu mal. Mas o
fato de ela ter me entendido mal, o que acontece
com frequência quando se discute o tema da velhice,
é comum, principalmente porque o próprio termo
"velhice" já pede sinônimos politicamente corretos,
como Hterceira idade: "melhor idade'; "maturidade';
entre outros.
Uma caracterfstica do politicamente correto é
que, quando ele se manifesta num uso linguístico
específico, é porque esse uso se refere a um conceito
já considerado coma algo ruim. A marca essencial do
politicamente correto é a hipocrisia articulada como
gesto falso, ide ias bem comportadas.
Voltando à velhice. Minha feitora entendeu que
eu dizia que idosos devem se afundar na doença, na
solidão e no abandono, e não procurar ser felizes. Mas,
qudndo eu dizia que eles estão fugindo da condição de
avós, usava isso como metáfora da mentira (politicamente correta) quanto ao medo que temos de afundar
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na doença, antes de tudo psicológica, devido ao abandono e à solidão, típicos do mundo contemporâneo.
Minha crítica era à nossa cultura, enão às vítimás dela.
Ela cu/tua a juventude como padrão de vida e está intimamente associada ao medo do envelhecimento, da
dor e da morte. Sua opção é pela "negação'; traço de
um dos sintomas neuróticos descritos por Freud.
Wa!ter Benjamim, filósofo alemão do século XX,
dizia que na modernidade o tlOrrador da vida desapareceu. Isso quer dizer que as pessoas encarregadas,
antigamente, de narrar a vida e propor sentído para
ela perderam esse lugar. Hoje os maís velhos querem
"aprender" com os mais jovens (aprender a amar,
se relacionar, comprar, vestir, viajar, estar nas redes
sociais). Esse fenômeno, além de cruel com o envelhecimento, é também desorganizador da própria juventude. Ouço cotidianamente, no sala de aula, os alunos
demonstrarem seu desprezo por pais e mães que querem aprender a viver com eles.
Alguns elementos do mundo moderno não ajudam a combater essa desvalorização dos mais velhos.
As ferramentas de informação, normalmente mais
acessíveis aos jovens, aumentam a percepção negativa dos mais velhas diante do acúmulo de conhecimento posto a serviço dos consumidores, que questionam as "verdades constituídas do passado': A própria
estrutura sobre a qual se funda a experiência moderna
- ciência, técnica, superação de tradição - agrava a
invisibilidade dos mais velhos. Em termos humanos,
o passado {que "nada" serve ao mundo do progresso)
tem um nome: idoso. Enfim, resta aos vovôs e vovós ir
para a academia ou para as redes sociais.
(Luiz Felipe Pondé, Som ma, agosto 2014, p. 31.
Adaptado)

não às vítimas dela. Ela cultua a juventude como
padrão de vida e está intimamente associada ao
medo do envelhecimento, da dor e da morte. Sua
opção é pela "negação", traço de um dos sintomas
neuróticos descritos por Freud.
Erros:
Alternativa "a" - Não contesta, apenas se
explica: eu dizia que eles estão fuQindo da condição de avós, usava isso como metátora da me~tira
(politicamente correta) quanto ao medo que temos
de afundar na doença (.. J
Alternativa "b" - Trata-se apenas da conclusão do texto: A própria estrutura sobre a qual se
funda a experiência mQderna ~_ciência, técnica,
superação de tradição- agrava a invisibiHdade dos
mais velhos.
Alternativa "c"- A negação não é contestada.
Cita que é "traço de um dos sintomas neuróticos
descritos por Freud."
Alternativa "e" - A afirmação faz 'parte, também, da conclusão do texto: Em termos humanos,
o passado (que "nada" serve ao mundo do progresso) tem um nome: idoso.
292. (Vunesp- Delegado de Polícia- CE/2015) Ao
explicar por que os idosos "estão fugindo da condição de avós", o autor defende a tese de que o homem
moderno tem
(A) desejo de libertar-se por meio da morte.
(B) medo de ser abandonado e ficar só.
(C) pretensão de elevar-se pelo sofrimento.
(O) nostalgia dos tempos da infância.

291. (Vunesp Delegado de Polfcia - CE/2015)
Segundo o autor, sua leitora o interpretou mal ao
supor que as críticas feitas em uma de suas colunas
estavam direcionadas aos idosos, quando, na verdade, ele contestava
(A) a noção de que o idoso pode estar sujeito ao
surgimento de doenças.
(B) o fato de a ciência moderna ainda se inspirar nos
valores do passado.
(C) o uso do termo "negação" para designar um dos
sintomas neuróticos.
(0) a sociedade que supervaloriza a juventude e
nega o envelhecimento.
{E) os valores do passado, os quais não se ajustam à
ideia de progresso.

(E) receio de perder os bens materiais.

293. Alternativa correta: letra "b" - A ideia é
muito clara ao explicar a má interpretação da leitora:
quando eu dizia que eles estão fugindo da condição de avós, usava isso como metáfora da mentira
(politicamente correta} quanto ao medo que temos
de afundar na doença, antes de tudo psicológica,
devido ao abandono e à solidão, típicos do mundo
contemporâneo. Minha crítica era à nossa cultura, e
não às vítimas dela.
Alternativa "a" - Não querem morrer {têm
medo de morrer) e nem cita libertação.
Alternativa "c"- Não querem sofrer.
Alternativa "d"- Não têm nostalgia.

Alternativa correta: letra "d" - No quarto
parágrafo: Minha crítica era à nossa cultura, e

Alternativa "e" - Não cita bens materiais no
texto.

Interpretação de texto

294. (Vunesp- Delegado de Polícia- CE/2015) De
acordo com o texto, o que contribui para a desvalorização dos mais velhos na sociedade atual são
(A)

o culto à beleza e a falta de tratamento para
doenças típicas da velhice.

(8} o desprestígio da ciência e a dificuldade dos

jovens em aprender com os adultos.
(C) a estagnação do progresso e a popularização de

termos politicamente corretos.
(D)

as ferramentas de informação e o questionamento do saber tradicionaL

{8) a nova geração tem se vangloriado do fato de os

mais velhos demonstrarem interesse em aprender com ela.
(C) o fato de os mais velhos buscarem se parecer

com os-mais jovens acarreta um maior afastamento entre as gerações.
(0) os jovens estão se transformando em indivíduos

fúteis e alienados em virtude da falta de diálogo
com os mais velhos.
(E) a interação entre diferentes faixas etárias tem se

mostrado profícua para a valorização do saber
dos idosos.

(E) o consumismo exagerado e o número redUzido
de idosos na sociedade.

Alternativa correta: letra "d" - Trechos que
evidenciam a informação: "Alguns elementos do
mundo moderno não ajudam a combater essa desvalorização dos mais velhos"; "As ferramentas de
informação (...) aumentam a percepção negativa
dos mais velhos"; "A própria estrutura sobre a qual
se funda a experiência moderna- ciência, técnica,
superação de tradição - agrava a invisibilidade
dos mais velhos".
Alternativa ~a"- O culto à beleza está associado
à nossa cultura e não cita a falta de tratamento para

doenças típicas da velhice.
Alternativa "b" - Desprestígio da ciência?
Não mencionado no texto,. apenas cita que "A própria estrutura sobre a qual se funda a experiência
moderna - ciência, técnica, superação de tradição
- agrava a invisibilidade dos mais velhos". Quanto
ao aprendizado, houve, infelizmente, inversão: Hoje
os mais velhos querem "aprender" com os mais jovens

(aprender a amar, se relacionar, comprar, vestir, viajar,
estar nas redes sociais).
Alternativa "c" - Quanto ao progresso, menciona que "Em termos humanos, o passado (que
"nada" serve ao mundo do progresso) tem um nome:
idoso.", ou seja, não há estagnação. Também não
existe fundamento a segunda informação da alternativa.
Alternativa "e" - Nada de consumismo (no
t'exto, cita o acúmulo de conhecimento) e muito
menos número reduzido de idosos.
295. (Vunesp - Delegado de Polícia CE/2015)
A partir da leitura do quinto parágrafo, condui~se
corretamente que
(A) o envelhecimento das gerações está cada vez
mais precoce, o que se percebe ao se observarem os alunos em sala de aula.
--

Alternativa correta: letra "c" - No texto: Hoje
os mais velhos querem ~aprenderrr com os mais
jovens (aprender a amar, se relacionar, comprar, vestir, viajar, estar nas redes sociais). Esse fenômeno,
além de cruel com o envelhecimento, é também
desorganizador da própria juventude. Ouço cotidianamente, na sala de aula, os alunos demonstrarem
seu desprezo por pais e mães que querem aprender
a viver com eles.
Alternativa "a" - Não se refere ao envelhecimento das gerações e ao observar alunos na sala de
aula, esclarece: Ouço cotidianamente, na sala de aula,
os alunos demonstrarem seu desprezo por pais e mães

que querem aprender a viver com eles.
Alternativa "b" - Não se vangloriam: a nova
geração despreza os mais velhos.
Alternativa "d" - Você, leitor(a), pode chegar
a essa conclusão, mas no texto não menciona. Cuidado, já que interpretar é objetivo.
Alternativa "e" - Não há proveito e será que
existe interação? Não há: os mais velhos querem
"aprender" com os mais jovens, mas são desprezados.
296. (Vunesp ~ Delegado de Polícia - CE/2015)
Conforme o autor, hoje em dia "resta aos vovôs e
vovós ir para a academia ou para as redes sociaisn,
porque
(A) resolveram contribuir mais ativamente para a
sociedade.
(8) tendem a ignorar as regras da sociedade de consumo.
{C) estão isentos dos sintomas neuróticos da socie-

dade atual.
(0} optaram por negligenciar a convivência em
família.
(E)_ perderam seu papel de narrar e de interpretar a
vida.
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Texto para as questões.

Alternativa correta: letra

"e"~

No texto: Wal-

ter Benjamim, filósofo alemão do século XX, dizia que
na modernidade o narrador da vida desapareceu.
Isso quer dizer que os pessoas encarregadas, antiw
gamente, de narrar o vida e propor sentldo para
elo perderam esse lugar. Mais (no final do texto):
Enfim, resta aos vovôs e vovós ir para a academia ou
para as redes sociais.

Alternativa "a" - O que tem a ver com contriw
buir para a sociedade? Nada!
Alternativa "b" - Não cita as regras de
sumo.

con~

Alternativa "c"- Antes estivessem isentos; não
estão.
Alternativa "d"- Tanto têm cuidado que tentam se adaptar ao mundo virtual.
297. (Vunesp wDelegado de Polícia w CE/2015)
Considere o trecho do último parágrafo:

Em termos humanos, o passado (que "nada"
serve ao mundo do progresso) tem um nome: idose.
Apresentando entre aspas a palavra "nada", o
autor
(A) destaca a opinião de que o idoso já não tem utilidade, para negá-la.
{B) mostra sua adesão a uma tese progressista, que

não acolhe o idoso.
(C)

refuta a ide ia de que o idoso ainda pode conviver com o progresso.

(0)

reafirma a opinião de que o idoso não traz
novas contribuições.

(E) põe em dúvida a ideia de que idosos possam se
adaptar à modernidade.

Alternativa correta: letra "a'' - No quarto
parágrafo o autor afirma utilizar "metáfora da mentira". Há crítica ao mencionar que na sociedade
moderna o idoso é sinônimo de passado. Óbvio
que o passado serve ao mundo do progresso, ou
seja, as aspas foram usadas para indicar ironia
(negar a afirmação).
Alternativa "b"- Tese progressista? Não acolhe o idoso? Quantos abs"urdos!

Que a Terra é a nossa casa cósmica, todo
mundo sabe, mas poucos prestam atenção a isso.
Nas tribulações do dia a dia, enquanto não há uma
crise maior, é fácil esquecer a nossa dependt!náa
completa e absoluta do nosso planeta. Afinal, está
sempre aqui, o chão sob nossos pés, a luz do Sol 'filtrada pela atmosfera, o azul do céu, o clima agradá·
vele perfeito, para que possamos sobreviver.
Mas por trás disso tudo existe um planeta extre·
mamente complexo que, sem ele, sem sua estabilidade orbital e climática, não estaríamos aqui. Eis
algumas das razões para protegermos a Terra, um
planeta sem igual, ao menos dentro de um raio de
centenas de anos-luz daqw:

I. Nossa atmosfera, rico em oxigênio, permite
que seres com um metabolismo mais complexo
sobrevivam. É incrível que esse oxigt!nio todo tenha
vindo de bactérias, os únicos habitantes que exis·
tiam aqui no planeta durante quase 3 bilhões de
anos. Foram elas que ~descobriram" a fotossintese,
transformando a composição da atmosfera terrestre. Agradeçam às cianObactérias pelo ar de cada
dia.
11. Nossa atmosfera, rica em ozónio, filtra a
radiação ultravioleta que vem do Sol, que é extremamente nociva à vida. Interessante que esse ozônio é produto da vida e, ao mesmo tempo, permite
que ela persista aqui na superfície.

111. A água que temos aqui é uma preciosidade; sem ela, não haveria vida. Não sabemos de
onde veio essa água toda, se bem que parte dela é
oriunda de cometas que se chocaram com a Terra
ainda em sua infância. Esse é o século em que a
água se tomará um fator predominante de conflito
global. Basta olhar para o planeta e ver a distribuiçãO de água. O que o petróleo fez com a geopolítica
do século20, a água fará com a dos séculos 21 e 22.
IV. Nossa lua também é essencial. Por ser única
e bastante maciça, ela regula e estabiliza o eixo de
rotação da Terra, mantendo sua inclinação de 23,5"
com a vertical. Pense na Terra como um pião incli·
nado, girando em torno de si mesmo. Sem a lua,
esse eixo de rotação mudaria de dngulo aleatoriamente, e o clima não poderia ser estóvef. E, sem um
clima estável, a vida complexa acaba se tomando
inviável.

Alternativa "d"- o texto deixa claro o contrário disso.

A lista continua, mas já dd para entender por
que precisamos proreger esse planeta. Somos produtos dele, das suas condições. Se elas mudam,
nossa sobrevivência fica ameaçada.

Alternativa "e"- Não há dúvida, o autor afirma
que os idosos tê~ se adaptado à modernidade.

(Marcelo G/eiser. Folha de S.Pau/o, 14.09.2014/
Adaptado)

Alternativa "c"- Não refuta a ideia.

1

Interpretação de texto

298. {Vunesp - Procurador Munidpio - Prefeitura São José do Rio Preto- SP/2014) Lendo-se os
dois primeiros parágrafos, é correto concluir que
{A) as pessoas usufruem das benesses oferecidas
pelo planeta, mas, presas às tarefas cotidianas,
esquecem-se das condições estáveis e complexas que o caracterizam.
{B) a complexidade do planeta contrjbui para que
seus habitantes interajam com ele e adotem inúmeras estratégias para mantê-lo em completo
equilíbrio.
(C) a luz do Sol filtrada pela atmosfera, o azul do céu,
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ficar ameaçada nossa sobrevivência. Esse é o tema
do texto.
299. (Vunesp - Procurador Município - Prefeitura São José do Rio Preto - SP/2014) Interpretando-se o contido no item !1, conclui-se que
(A) \~ camada de ozônio inviabiliza as condições de
vida no planeta.
(B) a radiação ultravioleta do Sol filtra todo o ozônio
produzido na atmosfera.
{C) os raios de cor ultravioleta garantem a sobrevida
de todos os tipos de seres.

o clima agradável e perfeito são preservados na
Terra, graças ao empenho de seus habitantes.

(D) a continuidade da vida na superffcie do planeta
se deve à camada de ozônio.

{D) a Terra é um planeta inigualável e assim vem se
mantendo, mas, em centenas de anos-luz, pode
perder a estabilidade orbital e climática.

(E) o Sol emite raios que alteram a vida dos seres na
atmosfera terrestre.

{E) quanto mais as pessoas se empenharem em
preservar o planeta, maior a possibilidade de
que se torne mais complexo e agradâvel aos
habitantes.

Alternativa correta: letra "a" - Trechos que
evidencia a afirmação: Que a Terra é a nossa ça,sa
côsmica, todo mundo sabe, mas poucos prestam
atençáoa isso. Nas tribulações do dia a dia, enquanto
não há uma crise maior, é fácil esquecer a nossa
dependência completa e absoluta do nosso planeta.
{...) sem ele (um planeta extremamente complexo),
sem sua eStabilidade orbital e climática, não estaríamos aqui.
Alternativa "b"- Não se pode afirmar contribuição nem interação, muito menos adoção de inúmeras estratégias.
Alternativa "c" - Nós não estaríamos aqui se
não existisse em planeta complexo com sua estabilidade orbital e climática. Razões pelas quais devemos protegê-lo. Isso não significa que seja graças ao
empenho de seus habitantes.
Alternativa "d" - Em primeiro lugar, tal informação está no penúltimo parágrafo; em segundo,
a lua regula e estabiliza o eixo de rotação da Terra,
mantendo sua inclinação de 23,5° com a verticaL
Sem ela, esse eixo de rotação mudaria de ângulo aleatoriamente, e o clima não poderia ser estáveL E, sem
um clima estável, a vida complexa acaba se tornando
inviável. Não se pode afirmar que em centenas de
anos-luz, pode perder a estabilidade.
Alternativa "e"- ldeia mencionada no último
parágrafo (não nos dois primeiros). Não precisamos agir par que se torne mais complexo, mas sim
po'rque precisamos proteger esse planeta para não

Alternativa correta: letra "d"
O Nota da autora: Perceba o quanto é impor·
tante fazer todas as questões de interpretação antes
de passar as respostas para o gabarito: um questionamento leva à ideia de outra questão.
Trecho que confirma a idei;:~ mencionada na
alternativa "d": o ozónio {existente na atmosfera) é
produto da vida e, ao mesmo tempo, permite que ela
persista aqui na superfície.
Alternativa "a" - O ozônio não inviabiliza as
condições de vida no planeta; cita que a radiação
ultravioleta que vem do Sol, que é extremamente
nociva à vida.
Alternativa "b"- A radiação ultravioleta é filtrada pela atmosfera. ldeia contrária. Além de usar a
palavra exagerada "todo" ozônio.
. Alternativa "c"- Nada indica que os raios ultravioleta garantam sobrevida,· pelo contrário: a radiação deles é extremamente nociva à vida.
Alternativa "e" - Os raios do sol não alteram a
vida dos seres, alternativa facilmente eliminada.
300. (Vunesp - Procurador Município - Prefeitura São José do Rio Preto - SP/2014) Assinale a
alternativa com a afirmação correta sobre o texto.
(A) A questão da água, nos séculos 21 e 22, resolver-se-á com possível choque de cometas.
(B) O eixo de-rotação da Terra altera-se porque ela se
inclina verticalmente como um pião.
(C) A distribuição desigual da água e as oscilações

da lua poderão desestabilizar a rotação do planeta.

[, ••• i_
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(D} O clima se estabiliza quando se controla o con~
sumo da água impedindo que ocorram conflitos

globais.

301. (Vunesp- Procurador Município - Prefeitura São José do Rio Preto - SP/2014) Sobre a
charge, é correto afirmar:

(E) As circunstâncias favoráveis à vida no planeta devem-se à existência da água e à densidade da lua.

Alternativa correta: letra "e" - Exato: A água
que temos aqui é uma preciosidade; sem ela, não

haveria vida. Se-m a lua, esse eixo de rotação mudaria de ângulo aleatoriamente, e o clima não poderia
ser estável. E, sem um clima estável. a vida complexa
acaba se tornando inviável.

Alternativa "a" - Não se resolverá, cita que
parte da água é oriunda de cometas que se chocaram com a Terra ainda em sua infância.

Alternativa "b"- Ela não se inclina como um pião,
nem poderia, você não acha? No texto: a lua regula e
estabiliza o eixo de rotação da Terra, mantendo sua
inclinação de 23,5° com a vertical e sem ela esse eixo
de rotação mudaria de ângulo aleatoriamente.

(A) a maior parte da Terra é coberta de águas, o que
significa que, se os mares e os rios forem preservados, não haverá problemas com a falta de água.
(B) os personagens da charge têm aparéincia de
cientistas, razão peta qual fazem experimentos e
tentam descobrir as propriedades da água.
(C) as letras Hp desenhadas na superfície do globo
terrestre e a torneira de onde saem pingos de
água indicam que a água no planeta é elemento
inexaurívet.
{D) a porção de água nas taças e os comentários das
personagens sinalizam cenário nada promissor
do volume de água no planeta.
(E) os personagens da charge examinam pequenas
porções de água, mas não conseguem distinguir
a água doce da água salgada.

Alternativa "c"- Sem a lua, esse eixo de rotação mudaria de ângulo aleatoriamente. Quanto à
água, ela é essencial à vida, mas não há rei.Jção com
a desestabflização rotação do planeta.

Alternativa correta: letra "d"- A dica está no
que foi escrito na figura CHpl e na fala do segundo
personagem (salgado!?!). Lendo os comentários
abaixo fica clara a resposta.

Alternativa "d" - A estabilização do clima se
deve à lua e não ao controle de água.

nas, que é salgada.

® Charge para a questão.

Alternativa "a"- Refere-se à água do mar apeAlternativa "b" - Não podemos inferir que
tenham aparência de cientistas, muito menos que
fazem experimentos e tentam descobrir as propriedades da água.
Alternativa "c"- Se fosse inexaurível (inesgotável), não haveria motivo de ter a torneira.
Alternativa "e" - Eliminando a alternativa ~a",
consequentemente eliminamos esta alternativa: não
há referência quanto à água doce.

2.8 CONSULPLAN
Texto para a questão.
VAMOS ACABAR COM ESTA FOLGA

O negócio aconteceu num café. Tinha uma porção de sujeitos, sentados nesse café, tomando umas e
outras. Havia brasileiros, portugueses, franceses, argelinos, alemães, o diabo.

(www.sandromeira 12. wordpress. com)

De repente, um alemão forte pro cachorro levantou e gritou que nlío via homem pro ele ali dentro.
Houve a surpresa inicial, motivada pela provocaçéio e
logo um turco, tão forte como o alemão, levantou-se
de Jó eperguntou:

Interpretação de texto
-Isso é comigo?
- Pode ser com você também alemão.

respondeu o

Aí então o turco avançou para o alemão e levou
urila traulitada tão segura que caiu no chão. Vai daí o
alemão repetiu que não havia homem ali dentro pro
ele. Queimou-se então um português que era maior
ainda do que o turco. Queimou-se e não conversou.
Partiu para cima do alemão e não teve outra sorte.
Levou um murro debaixo dos queixos e caiu sem sentidos.

Alternativa correta: letra ''a" - Sem dúvida
alguma,. Stanislaw se fartava de humor ao escrever.
O texto é um exemplo expHcito disso.
Alternativa "b"- Não há conflito algum.
Alternativa "c" - Não démonstra orgulho de
algo.
Alternativa "d"- Não vê o lado ruim.

Texto para responder às questões.

O alemão limpou as mãos, deu mais um gole no
chope e fez ver aos pr~::sentes que o que dizia era certo.
Não havia homem para ele ali naquele café. Levantou-se então um inglês troncudo pro cachorro e também
entrou bem. Edepois do inglês foi a vez de um francês,
depois de um norueguês etc. etc. Até que, lá do canto
do café levantou-se um brasileiro magrinho, cheio de
picardia para perguntar, como os outros:

Todo escritor é útt1 ou nocivo, um dos dois. t nocivo
se escreve coisas inúteis, se deforma ou falsifica (mesmo
inconsdentemente) para obter um efeito ou um escdndalo; se se conforma sem cor.vicção a opiniões nas
quais não acredita. t útil se acrescet~ta à lucidez do leitor; livra-o da timidez ou dos preconceitos, faz com que
veja e sinto o que não teria vista nem sentido sem ele.
Se meus livras são lidos e atingem uma pessoa, uma
única, e lhe trazem uma ajuda qualquer, ainda que por
um momento, considero-me útil. E como acredito na
duração infinita de todas as pulsões, como tudo prosseguee se reencontra sob uma outra forma, essa utilidade
pode estender-se bastante longe no tempo. Um livro
pode dormir cinquehta anos ou dois mil anos, em um
canta de bsb/ioteca, ede repente eu o abro, e nele descubro maravilhas ou abismos, uma linha que me parece
ter sido escrita apenas para mim. O escritor, nisso, não
difere do ser humano em geraL· tudo o que dizemos,
tudo o que fazemos se conduz mais ou menos. Épreciso
tentar deixar atrás de nós um mundo um pouco mais
limpo, um pouco mais belo do que era, mesmo que esse
mundo seja apenas um quintal ou uma cozinha.

-Isso é comigo?
O alemão voltou a dizer que podia ser. Então o
brasileiro deu um sorriso cheio de bossa e veio vindo
gingando assim pro lado do alemão. Parou perto,
balançou o corpo e... pimba! O alemão deu-lhe uma
porrada na cabeça com tanta força que quase desmonta o brasileiro.
Como, minha senhora? Qual é o fim da história?
Pois a história termina ar, madame. Termina aí que é
pros brasileiros perderem essa mania de pisar macio e
pensar que são mais malandros do que os outros.
(PONTE PRETA, Stanislaw. In: O melhor de Stanis/aw Ponte Preta, 2. Ed. Rio de Janeiro: José Olympío,
1979.)

(Marguerite Yourcenar. De olhos abertos. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1983.)
"Um texto curto, extrafdo do Uvro 'O Melhor da
Crônica Brasileira - 1; José Olymplo Editora - Rio de
Janeiro, 1997, pág. 71, nos faz recordar o:-:---;de Stanislaw (Sérgio Porto) e pensar na falta que ele
nos faz."
(Disponível em: httDilwwwre!eituras.com!spontepreta folqa.am.)

303. (Consulplan - Advogado - CTBU/2014) De
acordo com os argumentos e ideias do texto, assinale
a afirmativa correta.
A)

Somente o escritor que é útil, é também nocivo.

8)

t necessário que um escritor seja útil e nocivo,
simultaneamente.

C) A utilidade do escritor está em operar no leitor,

30?,. (Consulplan- Juiz Leigo- TJ-MG/2015) Assinale a alternativa que preenche a lacuna do comentário referente ao texto anterior de forma coerente
tendo em vista seu conteúdo.
A)

humor

B)

conflito

C)

ufanismo

D) pessimismo

através de seu texto, alguma movimentação
desejada.
D) O escritor desempenha corretamente seu papel
quando atinge uma pessoa positiva ou negativamente.

Alternativa correta: ·letra "c" - ldeia esclarecida no trecho: Se meus livros são lidos e atingem uma
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pessoa, uma única, e lhe trazem uma ajuda qualquer,
aínda que por um momento, considero-me útil.

Alternativa "c" - Não existem críticas, apenas
opinião.

Alternativa "a"- Ou é útil, ou é nocivo: um dos

Alternativa "d"- Transmitir a realidade do ofício
extrapola muito, pois a autora apenas tece a ideia de
que o escritor deve ser útil. Antes fosse essa a realidade ...

dois.
Alternativa "b" - Como visto na alternatiVd
anterior, a informação é incorreta.
Alternativa "d" - O papel é ser útil, ou seja,
ajudar: É preciso tentar deixar atrás de nós um mundo
um pouco mais limpo, um pouco mais belo do que era,
mesmo que esse mundo seja apenas um quintal ou
uma cozinha.

Texto para a questão.
iREM DAS ONZE

Não posso ficar nem mais um minuto com você

304. (Consulplan - Advogado .- CTBU/2014)
Considerando os elementos semântico-textuais e
as informações apresentadas, é possível aferir que,
principalmente, a autora tem por objetivo

Sinto muito amor, mas não pode ser

AJ dissertar acerca de seu próprio ofício.

Que sai agora às onze horas

B} expressar seu mundo interior, emocional.

Só amanhã de manhã,

C) criticar os escritores que seguem opiniões
alheias.

Além disso, mulher

O) transmitir a realidade de seu ofício de escritora

através de uma linguagem objetiva.

Moro em Jaçanã,
Se eu perder esse trem

Tem outra coisa,
Minha mãe não dorme
Enquanto eu não chegar,
Sou filho único

O Nota da autora: Dissertar é expor ideias arespeito de um determinado assunto, debater, discutir,
questionar, expressar nosso ponto de vista, qualquer
que seja.
Alternativa correta: letra "a"- A autora expõe
seu ponto de vista, sendo assim, o texto é dissertative argumentativo e o assunto, óbvio, é seu ofício.
DICA
Dissertação é um texto que se caracteriza pela
defesa de uma ideia, de um ponto de vista, ou pelo
questionamento acerca de determinado assunto.
Dissertar é desenvolver um raciocínio com argumentos que fundamentem nossa posição. Estabelecer relações de causa e consequência, dar exemplos,
tirar conclusões, apresentar um texto com organização lógica de nossas ideias, convencendo o leitor da
validade do ponto de vista de quem as defende.

Tenho minha casa para olhar
Eeu não posso ficar.
(Adoniran Barbosa. Disponível em: htto:/Oetras.
-mus.brladoniran-barbosa!}

305. (Consulplan - Advogado - CTBU/2014) O
texto é constituído de um discurso em que o eu lírico
apresenta
A) justificativas incoerentes diante da expectativa
do seu interlocutor.
B) críticas à atitude do interlocutor mediante os
argumentos apresentados.
C) condições para que haja possibilidade de que o
desejo do interlocutor seja realizado.
0) argumentos que justificam a impossibilidade de
que o desejo do interlocutor seja realizado.

Objetivos:
Convencer alguém de que determinado ponto
de vista é praticamente inquestionável.
Dar a conhecer ou explicar qualquer assunto
com intenção informativa ou pedagógica.
Discutir um assunto, conferindo-lhe tom polêmico de debate, levando o leitor a tomar posição
perante o problema.
Alternativa "b"- Não se refere a emoções.

Alternativa correta: letra "d" - O eu lírico
está se comunicando com uma mulher (interlocutora), seu amor. O desejo dela é que o homem não
vá embora, mas há vários trechos que evidenciam a
impossibilidade de ele ficar: moro em Jaçanã, se eu
perder esse trem, só amanhã de manhã, minha mãe
não dorme enquanto eu não chegar, sou fifho único,
tenho minha casa para olhar, não possa ficar.

Interpretação de texto
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Alternativa "a" - As justificativas, como mencionadas na alternativa anterior, não são incoerentes
(sem sentido).
Alternativa "b"- Não há criticas, o eu lfrico se
justifica por não poder ficar.
Alternativa "c"- Não há a mínima chance de
desejo ser realizado.

o

Texto para responder às questões.
GRUPO DE SEGURANÇA PARA A COPA DO
MUNDO REALIZA SIMULAÇÃO TÁTICA NO
METRÓDEBH

A CBTU Belo Horizonte recebeu na madrugada de
domingo (30/3) o primeiro simulado de ataque químico preparatório para a Copa do Mundo realizado
na Estação Gome/eira do Metró, que dá acesso ao
Expominas, onde ocorrerá a Fan Fest.
Mais de 70 profissionais participaram do simulação comandada por agentes do Exército Brasileiro
em parceria com o Grupo lnterinstitucionaf de Proteção do Governo do Estado de Minas Gerais, composto pelos órgãos ligados à segurança, trânsito,
saúde e meio ambiente para o Mundial. Duas ambulâncias, três caminhões, uma tenda de descontaminação e cerca de 20 figurantes também participaram do
evento.
Na avaliação do Coordenador Especial da Copa
pela Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, coronel Wilson Chagas, os sistemas de metrô são alvos
recorrentes de atentados, por isso a importância de
um triinamento completo para fazer frente a situações semelhantes. "Esse trabalho integrado é essencial
porque determina o fluxo e o papel de cada instituição em casos de ataques biológicos e emergências, e é
aqui que aprimoramos a atuação de cada integrante
das forças de segurança envolvidas."

O superintendente da CBTU Belo Horizonte, Jorge
Vieira, destacou que este é o momento de testar protocolos de segurança e de atuar em conjunto com todas
as áreas envolvidas, simultaneamente. "Esperamos
que não haja ocorrências dessa natureza no metró,
mas queremos estar preparados para agir de forma
rápida e eficaz, se necessário'; pondera.
(Disponível em: http://www..cbtu.qov.brloneradoras/sites/menuorincbh.htm.)

306, (Consulplan - Advogado - CTBU/2014) Em
relação às citações apresentadas do coronel Wilson
Chagas e do superintendente Jorge Vieira, é correto
afirmar que
A} são divergentes.

B)

são complementares.

C) mostram assuntos diferentes.
0) revelam uma opinião em comum.

Alternativa_correta: letra "b"- Complementam a avaliação 4e os sistemas de metrô serem alvos
recorrentes de atentados, por isso são importantes
um treinamento completo (Wi!son Chagas) e a preparação para agir de forma rápida e eficaz (Jorge
Viera).
Alternativa "a"- Referem-se ao mesmo assunto
e os dois buscam soluções.
Alternativa "c"- Trata-se do mesmo assunto.
Alternativa "d"- O assunto é comum, as ideias
apenas se complementam.
307. (Consulplan- Advogado- CTBU!2014) A citação, através do discurso direto, confere credibilidade
ao texto ampliando a informação. A fala do superintendente da CBTU Belo Horizonte, Jorge Vieira, é
seguida da forma verba! "pondera", demonstrando
A)

a importãncia da questão tratada.

B) um questionamento diante do trabalho reali-

zado.
C) a declaração de uma informação de forma objetiva.
O) neutralidade em relação à citação feita de forma
objetiva.

O Nota da autora: questão de interpretação e
ortografia.
Alternativa correta: letra "a" - Ponderar significa pensar excessivamente acerca de algo, refletir, avaliar. Se é necessário haver ponderação, a questão a
ser tratada é importante.
Alternativa "b" - Não se trata de questionamento, mas sim de ideia complementar.
Alternativa "c"- Não é objetiva por ter usado a
primeira pessoa (nós).
Alternativa "d"- Em primeiro lugar, não há neutralidade, pois defende uma ideia; em segundo lugar,
não é de forma objetiva.

Texto I.
O auge da vida democrática é o momento do
voto. A democracia, regime em que a maioria escolhe
os governantes, é também o regime da igualdade, em
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que todos têm o mesmo valor,.sejam ricos ou pobres,
integrados ou exclufdos. Por isso, tenho sustentado
que ela é o regime mais ético que existe. ·Melhor
dizendo, é o único regime que hoje p~demdS considerar ético. As formas de governo que a teoria antigamente chamava de monarquia ou aristocracia;-considerando-as legítimas, atualmente apenas po_dein ser
chamadas de ditaduras. Umá-ditaduro, "en(nossos
dias, é ilegítima. Só a democracia é legítimã.

..

[. ]

O mfnimo, numa democracia, é ter dois ládos
opostos, divergentes, mas, respeitados. Porém, se eu
aplicar o modelo da Ética à Política, entenderei que
um lado é o bem, e o outro, o mal; e portanto, tentarei
impedir ffo mar até mesmo de concorrer. Assim, foi a
perseguição ao comunismo, no Brasil, mesmo quando
não tínhamos uma ditadura escancarada. Assim foi a
perseguição aos partidos liberais nos regimes comunistas.[... ]
Hd saída? O mais óbvio é: a Ética é um pré-requisito. Queremos, de todos os candidatos, que sejam
honestos. Que náo sejam antiéticos. E, entre os postulantes decentes, optaremos por critérios políticos. [... ]
É preciso grandeza de espírito para sair dessa incapacidade de pensar o que desejamos construir. Porque
propor a Política é formular o futuro.
(Ribeiro, Renato Janine. Filosofia. Setembro de

2012.Adaptado.)
308. (Consulplan - Analista Judiciário - Area
Judiciária- TRE- MG/2013) Identifique a afirmativa
correta de acordo com as ideias expressas no texto.
{A) Na prática, a oposição de ideias em um regime
democrático é inviável.
{B) O fato de possuir como característica a igualdade
de valores conduz a democracia à legitimidade.
{C) A perseguição ao comunismo e aos" partidos
liberais demonstra o caráter legítimo da democracia.

{D) Em relação à monarquia ou aristocracia, é possível observar permanência de entendimento com
o passar do tempo.
{E) Em uma democracia, a divergência e o respeito
entre lados opostos são elementos que se alternam, não ocorrendo concomitantemente.

Alternativa correta: letra "b" - No primeiro
parágrafo: A democracia, regime em que o f!lqioria
escolhe os governantes, é também o regiinf?-tlaigualdade, em que todos têm o mesmo valor, sejam. ricos
ou pobres, integrados ou excluldos.( ... ) As [prmas de
governo que a teoria antigamente chamavci de mona r-

quia ou aristocracia, considerando-as legítimas, atualmente apenas podem ser chamadas de ditaduras. Uma
ditadura, em nossos dias, é ilegítima. Só a democracia
é legitima.
Alternativa "a"- O mínimo, numa democracia, é
ter dois lados opostos, divergentes, mas, respeitados.
Alternativa "c"- Exemplifica que a democracia
deve ter dois lados opostos, divergentes.
Alternativa "d"- O autor afirma que é ilegítima:
As formas de governo que a teoria antigamente chamava de monarquia ou aristocracia, considerando-as
legítimas, atualmente apenas podem ser chamadas
de ditaduras. Uma ditadura, em nossos dias, é ile·
gítima. Só a democracía é legítima.
Alternativa "e"- Ocorre concomitantemente.

Texto 11.
NORMA JURÍDICA X REALIDADE POLÍTICA

No avanço do processo de democratização do
Estado brasileiro, com o consequente aumento da
transporéncia dos atos públicos, a imprensa vem
derramando nos ouvidos da sociedade uma verdadeira enxurrada de denúncias (fundadas ou não) de
conduta ilícita ou reprovável por parte de agentes
públicos. Isso tem resultado no profundo descrédito
da classe política, que regularmente se mantém flagrante, até que uma notícia de grande repercussão
desvie as atenções do povo das acusações eações con·
tra Senadores, Deputados, Ministros, lobistas de todo
tipo. (Mas esse fenômeno ocorre só por pouco tempo:
passada a perplexidade com a notícia calamitosa, volta-se fogo ao lugar-comum da corrupção, do favoritismo, do enriquecimento ilícito por desvio de recursos
públicos.) Tornou-se comum ouvir em entrevistas com
populares expressões de descrença na classe política,
ao lado de reclamações por "uma lei que profbo isso':
Sabe-se que isso não é solução.[...]
Os recursos de integração hermenêutica, dispo·
nfveis ao aplicador contemporâneo, sáo suficientes
para exigir, dos agentes públicos, a conduta politicamente virtuosa e constitucionalmente positivada que
se espera deles.
Além disso, verifica-se no Brasil um conjunto de
fatores comuns a países de democratização tardia,
que saíram de regimes autocráticos. Inclui-se entre
esses fatores a falta de maturidade democrática de
boa parcela da população, que simplesmente outorga
ao agente público seu voto, sem exigir dele prestação
de contas de seu mandato, ou mesmo qualquer ação
político efetiva. Os motivos para tal inércia têm sede
na própria história e tradição brasileira, como se hou-
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vesse uma aceitação no não participação ativo nos
decisões de governo, no referendo tácito a oligarquias
locais, numa forma de clientelismo patológico, de
troca de votos por cestas de alimentos. Tais fenômenos
guardam mais relação com o desconhecimento da lei
e dos meios de controle polftico, à disposição de qualquer cidadão, do que com uma tradição consciente de
passividade.
(Maluf, Emir Couto Manjud. O desafio da justiça
eleitoral face à crise de moralidade política. Revista de
monografias: concurso de monografias do TRE!MG. l
(2010). Belo Horizonte: TRE/MG, 2010.)
309. {Consulplan - Analista Judiciário - Área
Judiciária - TRE - MG/2013) Considerando-se o
contexto, a expressão destacada no segmento "... a
imprensa vem derramando nos ouvidos da sociedade uma verdadeira enxurrada de denúncias
(fundadas ou não) ..." tem o sentido corretamente
expresso em
(A) série de conflitos.

(B) acusações indevidas.
(C)

revelações indesejadas.

(D) abundância de acusações.
(E) sequênda de inconveniências.

O Nota da autora: questão de interpretação e
semântica.
Alternativa correta: letra "d" - Enxurrada, no
sentido figurado, significa grande quantidade, isto
é, abundância; sinônimos de denúncia: arguição, criminação, acusação, delação, denunciação, querela.
Alternativa "a"- conflito é guerra, divergência.
Alternativa "b" - indevidas não possui relação
semântica com enxurrada.
Alternativa "c" -denúncias não são revelações e
enxurradas significa muitas.
Alternativa "e" - não é sequênda, tampouco
denúncias são inconveniências.

Texto 111.

ESTE ÉO PRODUTO
QUE VOCÊ RECEBE
QUANDO VENDE SEU VOTO.

..........

·~
:'t~I

~

(Disponfvel em: http·llambidestro.comlsitelnao-venda-seu-votoO
310. (Consulplan - Analista Judiciário - Area
Judiciária- TRE- MG/2013) Considerando o texto
11, pode-se inferir que o texto publicitário (texto !li)
(A) apresenta um ponto de vista diferente.
{B) é

(D)

trata de forma mais detalhada sobre a questão
do voto.

(E) critica prática que exemplifica a imaturidade

democrática.

contrário ao ponto de vista apresentado.

(C) faz uma síntese de todas as questões ap_r_esenta-

das.

Alternativa correta: letra "e" - No texto !!:
Além disso, verifica-se no Brasil um conjunto de

•
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fatores comuns a países de democratização tardia,
que saíram de regimes autocráticos. Inclui-se entre
esses fatores a falta de maturidade democrática
de boa parcela da população, que simplesmente
outorga ao agente público seu voto, sem exigir
dele prestação de contas de seu mandato, ou
mesmo qualquer ação política efetiva.
Alternativa "a"- A ideia é a mesma.
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L

IL Certo. Imperativo afirmativo (ordem):

não
venda; presente do indicativo: é, recebe e vende.

III. Certo. Exato. Comentário no item I.

Alternativa "b"- Ê idêntico ao ponto de vista:
voto não é mercadoria.

Artigo VIl

Alternativa "c"- Ê síntese, mas não de todas as
questões. Cuidado com palavras que generalizam
ou restringem.

Por decreto irrevogável fica estabelecido
o reinado permanente da justiça e da claridade,
e a alegria será uma bandeira generosa
para sempre desfraldada na afma do povo.

Alternativa "d"- Não detalha, apenas exemplifka e critica.

(Thiago de Mel/o. Os Estatutos do Homem. Santiago do Chile. Abril de 1964. Fragmento. Disponível em: http://www.revista.aqu/ha.nom.brltmello.
html#estat)

311. {Consulplan - Analista Judiciário - Area
Judiciária- TRE- MG/2013) Com relação ao texto
publicitário {texto 11!), analise as afirmativas a seguir.
I.

Possui uma linguagem persuasiva, direta e
clara.

11. Os verbos são apresentados no modo imperativo ou no presente do indicativo.
111. Usa como recurso argumentativo o jogo de
ideias, considerando imagem e palavra.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
(A)

I,!Je 111.

(B) I, apenas.
{C) IJ, apenas.

(D) I e 11!, apenas.
(E) I! e 11!, apenas.

O Nota da autora: a questão gerou polêmica
e a banca justificou a resposta.
"O texto publicitário escrito normalmente
apresenta dois tipos de linguagem, a verbal e
a visual, de modo que uma serve de apoio ou
reforço à outra. A linguagem é enxuta e direta.
Frequentemente emprega verbos no modo imperativo (não venda) ou no presente do indicativo (é,
recebe, vende). A imagem do abacaxi é usada no
sentido de que ao vender o voto o resultado não
poderá ser satisfatório, estabelecendo um jogo de
ideias com mensagem verbal. A linguagem utilizada é a norma-padrão, "conjunto de realizações
fonéticas, lexicais e sintáticas produzido e adotado mediante um acordo tácito pelos membros
da comunidade."
Alternativa correta: letra "e" - Estão corretos os itens He 111.

Errado. Possui linguagem persuasiva (tenta
convencer o leitor), mas não é direta. A ideia fica
implícita, pois abacaxi significa, na linguagem
coloquial, problema.

312. {Consulplan - Analista Judiciário - Área
Judiciária - TRE - MG/2013) Em relação à linguagem utilizada por Thiago de Mello, é correto afirmar
qoe
(A}

se revela plurissignificativa e requer a interpretação dos elementos textuais.

(B) tem como característica a objetividade, tendo

em vista a finalidade de tal gênero textuaL
(C) o significado explícito dos elementos do texto
permite sua compreensão imediata e concreta.
(0) indica a valorização de falares regionais em oposição ao preconceito linguístico ainda existente
na sociedade.
(E} ironiza valores como justiça e alegria ao estabelecer comparações com elementos 'cOmo reinado e bandeira.

Alterilativa correta: letra "a"- Thiago de Mello
era poeta, daí já deduzimos o uso de linguagem
conotativa, figurada. A linguagem possui vários significados, tanto que usa o "artigo" para levantar a
"bandeira" da alegria.
Alternativa "b"- Há subjetividade.
Alternativa "c"- Os significados não são explícitos e a compreensão, consequentemente, não é
imediata.
Alternativa "d"- Não cita e não valoriza falares
regionais.
Alternativa "e"- Não ironiza, relaciona a justiça
à alegria e por isso o título do poema é Artigo VI/.

Interpretação de texto

relações entre trabalho e saúde mental (e também
na redução da violência social) agir em duas frentes:
aquela do emprego, claro, mas também aquela da
organização da trabalho.

Texto I

Um último comentário para compreendermos a
relação entre trabalho e saúde mental: eu disse que
o reconhecimento se refere ao trabalho. Mas, quando
a qualidade de meu trabalho é reconhecida pelos
outros, então me é possível- embora se trate de uma
questão exclusivamente pessoal- destinar o reconhecimento do registro da fazer para o registro do ser: eu
sou mais inteligente, mais competente, mais seguro
de mim mesmo depois do trabalho do que antes dele.
Pouco a pouco, de etapa em etapa, eu mesmo me
desenvolvo, minha identidade se fortalece, eventualmente eu me realizo.
Podemos também constatar que o reconhecimento da qualidade do meu trabalho pelos meus
pares faz de mim um técnico ou um artesão como os
demais técnicos, como os demais artesãos, um pesquisador como os demais pesquisadores, um psicólogo
como os demais psicólogos, um chefe como os demais
chefes etc. Isso quer dizer que o reconhecimento me
confere o pertencimento a uma equipe, a uma coletividade, a uma profissdo. O reconhecimento confere,
portanto, em troca do meu sofrimento, um pertencimenta que exorciza a solidão. Em resumo, o reconhecimento permite àquele que trabalha transformar o seu
sofrimento em desenvolvimento de sua identidade.
Ora, a identidade é o alicerce da saúde mental.
Toda crise psicopatológica traz em si uma crise de
identidade. Com frequencia saímos de nossa infância mais ou menos deformados, com uma identidade
inacabada, incompleta, instável. O trabalho, por meio
da ação do reconhecimento, constitui uma segunda
chance para edificar e desenvolver nossa identidade
e adquirir assim uma melhor resistência psfquica em
face dos desafios da vida.
Certas organizações do trabalho favorecem a psicodinâmica do reconhecimento e permitem inscrever
o trabalho como mediador insubstituível da saúde.
Por outro lado, aqueles que são privados de trabalho,
os desempregados de longa data ou desempregados
primários, perdem também o direito de oferecer uma
contribuição à organização do trabalho, à empresa
e à sociedade. Assim, eles estão privados de qualquer
reconhecimento, e podemos prever os danos psicopatológicos e sociais -em particular, o aumento da viol€ncia- que resultam de uma privação de emprego.
Visto a partir do teatro do desemprego, o trabalho
parece um privilégio. Claro! Mas o mundo do trabalho
tamoauco é cor-de-rosa e certas organizações do trabalho em voga costumam destru;r sistematicamente
as engrenagens dessa dinâmica entre contribuiçdo e
retribuição. Oesestruturam as condições do reconhecimento e da cooperaçdo e minam as bases do viverem
conjunto no trabalho. t preciso, portanto, na medida
em que se busca uma ação racional no campo das

(Cristophe Dejours. "Entre o desespero e a esperança: como reencantar o trabalho?." Cult. março/lO 1O
-Fragmento.)

i

313. (Consulplan - Estágio de Direito - TRT
13/2012) De acordo com as ideias do texto, analise.
L

O reconhedmentD do trabalho advém da necessidade que se tem de pertencer a um grupo
social, a um coletivo.

ti. O trabalho, através do seu reconhecimento, tem
importante papel no desenvolvimento da identidade do indivíduo.
Hl. No trabalho, a relação entre o fazer e o ser estabelece-se como um aspecto positivo para o indivíduo.
Está{ão) correta{s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I.

8)111.
C) I e li.

D)llelll.
E) I em.

Alternativa correta: letra "d" - Itens corretos:

llellf.
L

Errado. Não menciona no texto que o reconhecimento aparece como resultado da necessidade
que se tem de pertencer a um grupo. Afirma apenas que o reconhecimento me confere o pertencimento a uma equipe, a uma coletividade, a uma
profissão. Sintetiza: Em resumo, o reconhecimento

permite àquele que trabalha transformar o seu
sofrimento em desenvolvimento de sua identidade.
IL Certo. No primeiro parágrafo: Pouco a pouco, de

etapa em etapa, eu mesmo me desenvolvo, minha
identidade se fortalece, eventualmente eu me realizo.
III. Certo. No primeiro parágrafo: entOa me é possí-

vel destinar o reconhecimento do registro do fazer
para o registro do ser: eu sou mais inteligente, mais
competente, mais seguro de mim mesmo depois do
trabalho do que antes dele.
314. (Consulplan - Estágio de Direito - TRT
13/2012) O texto faz algumas analogias na construção dos argumentos acerca do tema tratado. Assinale a alternativa que apresenta uma delas.
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A) "Um último comentário para compreendermos a
relação entre tri:!balho e saúde mental: ..."
B) "... o reconhecimento me confere o pertencimenta a uma equipe, a uma coletividade, a uma
profissão."
C) ·~ .. e adquirir assim uma melhor resistência psí-

quica em face dos desafios da vida."
0) "... -em particular, o aumento da violência- que

resultam de uma privação de emprego."
E}

"Visto a partir do teatro do desemprego, o trabalho parece um privilégio."

O Nota da autora: Analogia é a relação de correspondêncía ou de semelhança entre coisas e/ou
pessoas distintas.
Alternativa correta: letra "e" - Analogia: o trabalho é um privilégio quando visto a partir do teatro do desemprego.

Alternativa "a" - Relaciona dois termos: trabalho e saúde mental. Não há correspondência ou
semelhança.
Alternativa "b" - O reconhecimento atribui o
pertencimento a uma equipe, apenas isso.
Alternativa "c"- Indica quando é preciso adquirir uma melhor resistência.

Alternativa "d"- Explica que o aumento da violência resulta de uma privação de emprego, ou seja,
depende, deriva.
315. (Consulplan - Estágio de Direito - TRT
13/2012} Considerando todo o texto, a expressão
"Mas o mundo do trabalho tampouco é cor-de·rosa ..." remete à ideia de que
A) o privilégio do trabalho, mencionado no texto, é

algo idealizado, ou seja, na prática tal privilégio é
anulado.
8) a relação estabelecida pelo trabalho é constituída não só de privilégios, mas também de aspectos negativos, obstáculos a serem superados.
C) as organizações do trabalho buscam manter

um ambiente propício à produtividade positiva
tanto para o empregador quanto para o empregadQ.
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O Nota da autora: questão de interpretação e
período composto.

Alternativa correta: letra "b" - Menciona no
período anterior que o trabalho parece um privilégio. Se é privilégio, deveria possuir apenas aspectos
positivos e não é o que realmente ocorre.
Alternativa "a" - Não é idealizado e muito
menos o privilégio é anulado, basta estar desempregado para se certificar disso.
Alternativa "c"- Não cita o empregador.
Alternativa "d"- O texto fala da relação entre
trabalho e saúde mental (e também na redução da
violência social} e da organização do trabalho.
Alternativa "e"- Quanta extrapolação! Cuidado
com as palavras que generalizam (no caso: sempre).
No texto, há informação de que por meio do reconhecimento do trabalho constitui uma segunda
chance para edificar e desenvolver nossa'identidade
e adquirir assim uma melhor resistência psíquica em
face dos desafios da vida.lsso significa que possui o
lado bom.

Texto 11.
Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira
e sumarenta. Cresciam, tomaVam banho, exigiam
para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado
dava estouros. O calor era forte no apartamento que
estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo
nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que
se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o
calmo horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as
sementes que tinha na mão, não outras, mas essas
apenas. E cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo
o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com
comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas
do edifício. Ana dava a tudo, tranqui!amente, sua mão
pequena e forte, sua corrente de vida.
(Uspector, Clarice. "Laços de Família': Rio de
Janeiro: Ed. Rocco, 1998.- Fragmento.)

316. (Consulplan - Estágio de Direito - TRT
13/2012) De acordo com as características da cons-

0) em face da demanda atual do mercado de trabalho, as relações nele estabelecidas passam por
desequilíbrios e prejuízos.

trução textual apresentada, é correto afirmar que o
texto 11 tem como foco principal

E) as relações de trabalho são sempre estressantes,
produzindo no indivíduo um sofrimento que
dificilmente poderá ser superado.

B) a descrição física da personagem.

A) a descrição de espaços externos.

C) a sequência de ações da personagem.

Interpretação de texto

D} a investigação do mundo interior da personagem.
E) os tempos cronológico e psicológico vividos
pela personagem.

Alternativa correta: letra "d"- Sem conhecer a
obr<i.' ou as características, de Clarice Uspector, seria
difícil chegar à resposta. Trechos que evidenciam
a investigação do mundo interior: Os filhos de Ana
eram bons; exigiam para si instantes cada vez mais
completos; olhando o calmo horizonte (= pensando); plantara as sementes que tinha na mão
significa fazer da vida o que era possíveL
Outra forma de trabalhar a questão é através de
eliminação. Leia os comentários a seguir.

Alternativa "a"- Não descreve apenas de espaços externos.
Alternativa "b"- Não cita tais características.
Alternativa "c"- Não há sequência.
Alternativa "e"- Não há tempo cronológico, o
tempo é psicológico.
DICA- Tempo cronológico é o contado no relógio, horas, dias, anos, numa ordem linear de tempo.
Uma sequência em sentido horário; Tempo psi~
cológico, é "mental",.não segue uma ordem linear,
sequencial.

Texto.
A EDUCAÇAO POSS{VEL

A educação benevolente e frouxa que hoje predomina nas casas e escolas é mais nociva do que
uma sala de aula com teto e chão furados e livros
aos frangalhos.
Educação é algo bem mais amplo do que escola.
Começa em casa, onde precisam ser dadas as primeiras informações sobre o mundo (com criança
também se conversa!), noções de postura e compostura, respeito, limites. Continua ntl vida pública,
nem sempre um espetáculo muito edlficante, na
qual vemos políticos concedendo-se um bom
CIUmento em cima dos seus jó po/pudos ganhos,
enquanto professores recebem salários escrachadamente humf/hantes, e artistas fazendo propaganda
de bebida num momento em que médicos, pais e
responsáveis lutam com a dependência química de
milhares de jovens. Quem é público, mesmo que não
queira, é modelo: artistas, lfderes, autoridades. Não
precisa ser hipócrita nem bancar o santarrão, mas
precisa ter consciência de que seus atos repercutem,
e muito.

Mas vamos à educação nas escolas: o que é educar? Como deveria ser uma boa escola? Como se
forma e se mantém um professor eficiente, como se
preparam crianças e adolescentes para este mundo
competitivo onde todos têm direito de construir sua
vida e desenvolver sua personalidade?
E bem mais simples do que todas as teorias confusas e projetos inúteis que se nos apresentam. Não
sou contra colocarem um computador em cada sala
de aula neste reino das utopias, desde que, muito mais
e acima disso, saibamos ensinar aos alunos o mais elementar, que independe de computadores: nasce dos
professores, seus métodos, sua autoridade, seu entusiasmo e seus objetivos claros. A educação benevolente e frouxa que hoje predomina nas casas e escolas prejudica mais do que uma sala de aula com teto
e chão furados e livros aos frangalhos. Estudar não é
brincar, é trabalho. Para brincar temos o pátio e o bar
da escola, a cosa.
Sair do primeiro grau tendo alguma conscíência
de si, dos outros, da comunidade onde se vive, conseguindo contar, ler, escrever e falar bem (não dó para
esquecer isso, gente!) e com naturalidade, para se
informar e expor seu pensamento, é um objetivo fantástico. As outras matérias, incluindo as artfsticas, só
terão valor se o aluno souber raciocinar, avaliar, escolher e se comunicár dentro dos limites de sua idade.
No segundo grau, que encaminho para a universidade ou para algum cuno técnico superior, o leque
de conhecimentos deve aumentar. Mos não adianta
saber história ou geografia americana, africana ou
chinesa sem conhecer bem a nossa, nem falar vários
idiomas se nem sequer dominamos o nosso. Quer
dizer, não conseguimos nem nos colocar como indl~
víduos em nosso grupo nem saber o que acontece,
nem argumentar, aceitar ou recusar em nosso próprio
benefício, realizando todas as coisas que constituem
o termo tão em voga e tão mal aplicado: "cidadania':
O chamado terceiro grau, a universidade,
incluindo conhecimentos especializados, tem seu fundamento eficaz nos dois primeiros. Ou tudo acabará
no que vemos: universitários que não sabem ler e compreender um texto simples, muito menos escrever de
forma coerente. Universitários, portanto, incapazes de
ter um pensamento independente e de aprender qualquer matéria, sem sequer saber se conduzir. Profissionais c-ompetindo por trabalho, inseguros e atordoados, fogo, frustrados.
Sou de uma família de professores universitários.
Fui por dez anos titular de lingufstica em uma faculdade particular. Meu desgosto pela profissão - que
depois abandonei, embora gostasse do contato com
os alunos- deveu-se em parte à minha dificuldade de
me enquadrar (ah, as chatíssfmas e inócuas rew'Jíões
de departamento, o caderno de chamada, o currí-
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cu/o, as notas ...) e em parte ao desalento. Já nos anos
70 recebíamos na universidade jovens que mal conseguiam articular frases coerentes, muito menos escrevê-los. Jovens que não sabiam raciocinar nem argumentar, portanto incapazes de assimilar e discutir teorias. Não tinham cultura nem base alguma, e ainda
assim faziam o faculdade, alguns com sacrifício, deixandd-me culpada quando os tinha de reprovar.
Em tudo isso, estamos melancolicamente atrasados. Dizem que nossa economia floresce, mas a cultura, senhores, que inclui a educação (ou vice-versa,
como queiram... ), anda mirrada e murcha. Mais uma
vez, corrigir isso pode ser muito simples. Basta vontade
real. Infelizmente, isso depende dos políticos, depende
dos governos. Depende de cada um de nós, que os
escolhemos esustentamos.
(Lya Luft Veja. 23 de maio de 2007. Adaptado}
317. (Consulplan - Advogado - Prefeitura de
Santa Madalena - RJ/2010) Explícita ou implicitamente, as ideias a seguir estão presentes no texto,
EXCETO:
A)

O aprendizado do nosso idioma deve preceder o
aprendizado de outras línguas.

B)

Péssimas condições na rede física das escolas
causam menos mal do que uma educação permissiva, que não impõe !imite$.

C) O sucesso da educação depende sobretudo dos
políticos.
0) Aintrodução de computadores nas escolas não é
fator decisivo para o sucesso na educação.
E) O despreparo dos jovens que recebia na faculdade contribuiu para que a autora abandonasse
a profissão de professora universitária.

Alternativa correta: letra "c" - O sucesso da
educação depende de cada um de nós, pois nós
escolhemos os políticos. No in feio do texto: Educa~
ção é algo bem mais amplo do que escola. Começa
em casa, onde precisam ser dadas as primeiras informações sobre o mundo (com criança também se conversa!), noções de postura e compostura, respeito, Hnf1tes. No final do texto: a cultura, senhores, que incluí
a educação (ou vice-versa, como queiram ...), anda
mirrada e murcha. Mais uma vez, corrigir isso pode
ser muito simples. Basto vontade real. Infelizmente,
isso depende dos polfticos, depende dos governos.
Depende de cada um de nós, que os escolhemos e
sustentamos.

Alternativa "a'' - não adianta saber história ou
geografia americana, africana ou chinesa sem conhecer bem a nossa, nem falar vdrios idiomas se nem
sequer dominamos o nosso.

Alternativa "b" - A educação benevolente e
frouxo que hoje predomina nas casas e escolas prejudica mais do que uma sala de aula com teto e chão
furados e livros aos frangalhos. Estudar não é brincar, é
trabalho. Para brincar temos o pátio e o bar da escola,
a casa.
Alternativa "d" - Não sou contra colocarem um
computador em cada sala de aula neste reino das utopias, desde que, muito mais e acima disso, saibamos
ensinar aos alunos o mais elementar, que índepende
de computadores: nasce dos professores, seus métodos, sua autoridade, seu entusiasmo e seus objetivos
claros.
Alternativa "e" - Jd nos anos 70 recebíamos na
universidade jovens que mal conseguiam articular frases coerentes, muito menos escrevê-/as. Jovens que não
sabiam raciocinar nem argumentar, portanto incapazes de assimilar e discutir teorias. Não tinham cultura
nem base alguma, e ainda assim faziam a faculdade,
alguns com sacrifício, deixando-me culpada quando
os tinha de reprovar.

Q!JESTÕES DIFÍCEIS
1. ESAF
Texto para a questão.
No Brasil, a criação e a paulatina expansão das
ouvidorias são consequência da centro/idade dos
direitos fundamentais e do princípio da dignidade da
pessoa humana na Constituição de 1988, relacionando-se à democratização do Estado e da sociedade brasileira.
Na administração pública, além de concretizar
o direito constitucional de petição, fornecendo aos
cidadãos um canal adequado para tratamento de
reclamações, denúncias e sugestões, os ouvidorias
ampliam a transparência de órgãos e entidades estatais, além de ensejar o contato do gestor público com
problemas da população. De forma complementar, as
ouvidorias públicas emergem como um importante
instrumento de gestão participativa, aproximando
o Estado da população, que pode sugerir correçóes
de medidas governamentais e se informar do amplo
portfó/io de políticas públicas. Ademais, podem impe·
dir a judicialização de pleitos ordinários, o que não é
pouco, visto que os direitos podem ser efetivados com
mais celeridade.
(Adaptado de Paulo Otto von Sperling. Ouvidarias, eficiência e efetivação de direitos. Cor~
reio Braziliense, 18 mar. 2014.)
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Interpretação de texto

318. (ESAF- Auditor-Fiscal- RFB/2014) Analise as
seguintes afirmações em relação às ideias do texto.
Ouvidorias tornaram possível a inserção do principio da dignidade da pessoa humana na Constituição de 1988.
!1.

A transparência de órgãos e entidades estatais é ampliada com o direito à petição e com a
aproximação entre o gestor e os problemas da
população.

111. A diminuição na judicialização de pleitos ordinários permite uma efetivação mais rápida dos
direitos.
Encontra{m} respaldo na argumentação do texto
(A) apenas I.
(B} apenas 11.
(C) apenas 111.
(O) apenas! e 111.
(E) apenas 11 e 111.

Alternativa correta: letra "e"

O Nota da autora: Nesta prova de 2014, de vinte
questões de língua portuguesa, houve apenas esta
de interpretação de texto. Algo raro de acontecer.
Foi uma questão bastante polêmica devido ao item
11, mas bastaria voltar ao texto e reler os trechos mencionados abaixo.

I.

Errado. No texto: "... a criação e a
expans~o das ouvidorias
centralidade

11.

Certo. No texto:~.. além de concretizar o direito
constitucional de petição, ..., as ouvidorias
ampliam a transparência de órgãos e entidades
estatais, além de enseiar o contato do gestor
público com problemas da população."

111. Certo. No texto: "Ademais, podem impedir a
judicialização de pleitos ordinários, o que não é
pouco, visto que os direitos podem ser efetivados com mais celeridade."

2.FCC
Texto para as questões.
A cognoscibilidade do planeta

O período histórico atual vai permitir o que
nenhum outro perfodo ofereceu ao homem, isto é, a

possibilidade de conhecer o planeta extensiva e aprofundadamente. Isto nunca existiu antes, e deve-se,
exatamente, aos progressos da ciência e da técnica
(melhor ainda, aos progressos da técnica devidos aos
progressos da ciência}.
Esse período técnico-científico da história permite ao homem não apenas utilizar o que en{·ontra
na natureza: novos materiais são criados nos /abora~
tórios como um produto da inteligência do homem, e
precedem a produção dos objetos. Até a nossa geração, utilizávamos os materiais que estavam à nossa
disposição. Mas a partir de agora podemos conceber
os objetos que desejamos utilizar e então produzimos a matéria-prima indispensável à sua fabricação.
Sem isso não teria sido possível fazer os satélites que
fotografam o planeta a intervalos regulares, permitindo uma visão mais completa e detalhada da Terra.
Por meio dos satélites, oassamos a conhecer todos Q5
lugares e a observar outros astros. O funcionamento
do sistema solar torna-se mais perceptível, enquanto
a Terra é vista em detalhe; pelo fato de que os satélites repetem suas órbitas, podemos captar momentos
sucessivos, isto é, não mais apenas retratos momentãneos e fotografias isoladas do planeta. Isso não quer
dizer que tenhamos, assim, os processos históricos que
movem o mundo, mas ficamos mais perto de identificar momentos dessa evolução. Os objetos retratados
nos dão geometrias, não propn'amente geografias,
porque nos chegam como objetos em si, sem a sociedade vivendo dentro deles. O sentido que têm as coisas, isto é seu verdadeiro valor, é o fundamento da
correta interpretação de tudo o que existe. Sem isso,
corremos o risco de não ultrapassar uma interpretação coisicista de algo que é muito mais que uma simples coisa, coma os objetos da história. Estes estão
sempre mudando de significado, com o movimento
das sociedades e por intermédio das ações humanas
sempre renovadas.
(SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: Do
pensamento único à consciência universal. 6. ed. Rio
de Janeiro/São Paulo: Editora Record, 2001, p. 37}
319,
(FCC - TCE/PI - Auditor Fiscal de Controle Externo/2014) O texto autoriza o seguinte

comentário:
(A) O homem e seu contexto histórico são mais bem
conhecidos atualmente, fato inédito na civilização, propiciado pelos avanços da técnica e da
ciência.
{B) Houve uma mudança no papel da matéria-prima
na cadeia de produção, porque hoje também
ela pode ser resultante da inteligência e da ação
humana.
{C) No contexto argumentativo, os satélites que
fotografam o planeta de tempos em tempos
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podem ser tomados como objetos, cujas matérias~primas são a Terra e os outros astros.
(D) Os objetos captados por modernos satélites permitem a identificação dos processos históricos
mundiais, bastando complementar as imagens
com dados objetivos do cotidiano nos espaços
físicos.
{E) Ancorada nas geometrias, a geografia dirige suas
preocupações não apenas ao conhecimento dos
espaços físicos (apreensíveis por meio de técnicas), mas também às suas formas de representação (mapas, fotografias e outras imagens).

Alternativa correta: letra "b"
O Nota da autora: Antes de comentar as questões, vamos ao significado de cognoscibilidade
(palavra mencionada no título) "" característica ou
particularidade do que é cognosdvel. Qualidade do
que pode se tornar conhecido.
Alternativa "b" -Trechos que validam a informação: ''deve-se, exatamente, aos progressos da
ciência e da técnica (melhor ainda, aos progressos da
técnica devidos aos progressos da ciência).~; "novos
materiais são criados nos laboratórios como um produto da inteligência do homem, e precedem a produção dos objetos.".
Alternativa "a" - Não cita se o homem é bem
mais conhecido atualmente. No início do texto: "O
período histórico atual vai permitir o que nenhum
outro período ofereceu ao homem, isto é, a possibilidade de conhecer o planeta extensiva e aprofundadamente."
Alternativa "c" - As matérias-primas dos objetos não são a Terra e os outros astros: "Por meio dos
satélites, passamos a conhecer todos os lugares e a
observar outros astros. O funcionamento do sistema
solar torna-se mais perceptível, enquanto a Terra é
vista em detalhe; pelo fato de que os satélites repetem suas órbitas, podemos captar momentos sucessivos, isto é, não mais apenas retratos momentâneos
e fotografias isoladas do planeta:'
Alternativa "d" - Não permitem a identificação
dos processos históricos mundiais.
Alternativa "e" - Errado. No texto: uos objetos
retratados nos dão geometrias, não propriamente
geografias, porque nos chegam como objetos em si,
sem a sociedade vivendo dentro deles. O sentido que
têm as coisas, isto é, seu verdadeiro valor, é o fundamento da correta interpretação de tudo o que existe".

{A) Sendo cognoscibilidade a qualidade do que é
cognoscível. o título condensa o principal objetivo do texto: demonstrar a relevância dos novos
satélites no empreendimento de conhecer mais
sobre o planeta.
(B) Os parênteses do primeiro parágrafo acolhem
ratificação da relação de equivalência estabelecida no segmento imediatamente anterior.
(C) A alternância entre a terceira pessoa e a primeira produz efeitos de sentido de objetividade
(necessária aos textos científicos) e proximidade
(ao incluir enunciador e enunciatário na categoria homem).
(D) Considerado o contexto, em passamos a conhe-

cer todos os lugares e a observar outros astros,
nota-se uma contradição, já que o primeiro elemento destacado inclui o segundo.
(E) A expressão isto é introduz perspectiva distinta
da presente no segmento imediatamente anterior: além do sentido, propõe-se a co~sideração
da utilidade ou valia das coisas.

Alternativa correta: letra "c"- Exato. Objetividade: Esse período técnico~científico da história permite ao homem não apenas utilizar o que encontra
na natureza: novos materiais são criados nos laboratórios como um produto da inteligência do homem,
e precedem a produção dos objetos; subjetividade:
Até a nossa geração, utilizávamos os materiais que
estavam à nossa disposição. Mas a partir de agora
podemos conceber os objetos que desejamos ut!llzar e então produzimos a matéria-prima indispensável à sua fabricação.
Alternativa "a"- O principal objetivo do texto
foi mencionado no Ultimo parágrafo: "O sentido que
têm as coisas, isto é, seu verdadeiro valor, é o fundamento da correta interpretação de tudo o que existe.
Sem isso, corremos o risco de não ultrapassar uma
interpretação coisidsta de algo que é muito mais que
uma simples coisa, como os objetos da história".
Alternativa "b" - Acrescenta-se uma informação apenas, ou melhor, explica.
Alternativa "d" - Não há contradição, mesmo
porque astro (corpo celeste luminoso por si mesmo
ou que recebe claridade de outro corpo) não é lugar.
Alternativa "e"- Não há distinção.lstoé e além
disso indicam reafirmação, confirmação, resumo.

3.FGV
320. {FCC - TCE/PI - Auditor Fiscal de Controle
Externo/2014) Contém afirmação sustentada pelo
texto a seguinte alternativa:

Texto- Os porquês da diversidade

Interpretação de texto

Das coisas mais marcantes da adolescência,
minha memória traz os tempos de estudo e dúvidas
sobre o futuro. De forma contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus anos de Ensino Médio
foram, sim, muito significativos para uma formação
dita cidadã, enão só voltada aos vestibulares. Hoje trabalhando com educação, tenho plena consciência de
que um E11sino inovador pode surgir o partir de práticas
considerJJdas tradicionais e que uma roda de converso
na escola pode ser tão ou mais revolucionário quanto
qualquer aplicativo educacional. Percebo que o que
toma o aluno socialmente engajado é o r-eflexão constante, a troca de experiências, a diversidade de conhe·
cimentos e opiniões que ele aplica e vê aplicarem a um
objeto de estudo, de fonna digital ou analógica.[....]

t disso que trata a educação: formar indivíduos
. engajados uns com os outros, socialmente e que saibam conviver. Está ar também a grande diferença da
educação familiar, quando convivemos apenas com
nossos pares. A escola nos permite entrar em contato de forma sistemática com outros mundos, outros
olhares, outros saberes, opiniões diferentes dos nossas, culturas até então desconhecidas. t o convívio
com professores e colegas que nos dó suporte para
refletir sobre nossas posições, sermos questionados
sobre opiniões divergentes e, assim, pensarmos num
projeto de vida de forma plena.

(Ivan Aguirra, Educatrix, Moderna, ano 5, no 9
2015.)

321. (FGV -Auditor Fiscal Tributário da Receita
Municipal- Prefeitura de Cuiabá/2016) As memórias do passado, contadas ao inicio do texto, servem
para
(A)

contrapor o ensino do passado ao do presente.

{8) revelar vivências de grande valor afetivo.
(C) indicar críticas ao Ensino Médio tradicioõ"lal.
{D) introduzir uma reflexão sobre o valor da escola.
(E) apontar para os momentos de dúvida da adolescência.

Alternativa correta: letra "d" - No primeiro
parágrafo: Das coisas mais marcantes da adolescêncta, minha memória traz os tempos de estudo e
dúvidas sobre o futuro. De forma contrária às prind·
pais críticas que se ouve hoje, meus anos de Ensino
Médio foram, sim, muito significativos para uma
formação dita cidadã.
Erros:
Alternativa "a"- Não contrapõe, pois há valorização do ensino do passado -trecho menCionado
no comentário anterior.

Alternativa "b" - Não revela vivências, apenas
menciona a importância da escola na adolescência.
Alternativa "c"- Não há críticas.
Alternativa "e" - Cita as memórias da
Cência, não as dúvidas.

adoles~

322. {FGV -Auditor Fiscal Tributário da Receita
Prefeitura de Cuiabá/2016) "De forma
contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus
anos de Ensino Médio foram, sim, muito significativos
Para uma formação dita cidadã, e não só voltada aos
vestibulares". Deduz-se desse segmento do texto que
Municipal~

{A) a preparação para os vestibulares pode ser pre-

judicial a uma formação integral.
(B) as críticas atuais já apontavam os problemas vivi-

dos pelo autor do texto.
(C) as experiências do autor confirmam uma prepa-

ração voltada para o vestibular.
(O) a formação dita cidadã se opõe integralmente à

preparação para o vestibular.
{E) as principais críticas de hoje condenam a formação dita cidadã.

Alternativa correta: letra "a" - Informação
implícita, embora esteja bem dara a ideia: os anos de
estudos no ensino médio foram significativos para
a formação dita cidadã pelo fato de não terem sido
voltados aos vestibulares, o que ocorre hoje em dia.
Isso significa que manter o foco apenas em vestibulares prejudica a formação.
Alternativa "b" - O autor não aponta problemas.
Alternativa "c"- O contrário: a preparação não
era apenas para o vestibular.
Alternativa "d" - Extrapolação: opor-se integralmente à preparação para o vestibular. No texto,
afirma que não era só voltada aos vestibulares.
Alternativa "e" - Não condenam a formação
dita cidadã: deveria ser mantida nos dias atuais.
323. (FGV -Auditor Fiscal Tributário da Receita
Municipàl- Prefeitura de Cuiabá/2016) Segundo o
primeiro parágrafo do texto, o engajamento só não
advém

{A) de pequenas e reveladoras conversas revolucionárias.
{B) do contato com as diversas diferenças, que são
os outros.
(C) do acesso a distintos campos do conhecimento.
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(0) da aplicação de conhecimentos a um objeto
digital ou analógico.

Alternativa "d"- As rodas de conversa podem
ser revolucionárias (favoráveis a transformações radi·
cais). Não indica que levam a revoluções.

(E) do direcionamento do pensamento em busca de

seu próprio progresso.

'
Alternativa co1ireta:
letra "d" -Advir significa
resultar e o autor afirma que o que torna o aluno
socialmente engajado é a reflexão constante, a troca de
experiêncías, a diversidade de conhecimentos e opiniões que ele aplica e vê aplicarem a um objeto de estudo,
de forma digital ou analógica. Isso demonstra que a

aplicação de conhecimentos é o resultado de uma
prática engajada.
Alternativa "a'' - um ensino inovador pode surgir a partir de práticas consideradas tradicionais e que
uma roda de conversa na escola pode ser tão ou mais
revolucionária quanto qualquer aplicativo educacional.

Alternativas "b", "c" e "e"- o que torna o aluno
socialmente engajado é a reflexão constante, a troca de
experiências, a diversidade de conhecimentos e opiniões.

324. (FGV -Auditor Fiscal Tributário da Receita
Municipal· Prefeitura de Cuiabá/2016) "Hoje tra·
balhando com educação, tenho plena consciência de
que um ensino inovador pode surgir a partir de práticas
considerados tradicionais e que uma roda de conversa
na escola pode ser tão ou mais revolucionária quanto
qualquer aplicativo educacionafff. Por esse segmento

do texto depreende-se que
(A) a modernidade educacional seapoia em práticas
tradiciona·ls.
(B) os aplicativos educacionais podem subverter a

ordem pública.
(C) os métodos tradicionais podem gerar práticas

inovadoras.
(O) as rodas de conversa podem levar a revoluções.

Alternativa "e"- Como já visto na questão anterior, o objeto é apenas o resultado; importante é,sim,
o método.
325. {FGV ·Auditor Fiscal Tributário da Receita
Municipal~ Prefeitura de Cuiabá/2016) Segundo
o texto, a diferença fundamental entre a educação
escolar e a educação familiar é que esta

{A) procura evitar, em função do risco social, nosso
contato com realidades externas.
(B) dificulta nosso produtivo acesso

à diversidade.

(C) libera nosso olhar para a aquisição de diferentes
visões de mundo.
(0) centraliza sua atenção no terreno afetivo.
(E) impede e paradoxalmente permite o conheci-

mento de outras culturas.

Alternativa correta: letra "b" - A educação
familiar dificulta nosso produtivo acesso à diversidade, já que a educação trata de formar indivíduos

engajados uns com os outros, socialmente e que
saibam conviver. Está aí também a grande diferença
da educação familiar, quando convivemos apenas com
nossos pares.

Alternativa "a"- Não se pode afirmar que procura evitar, apenas mostra que dificulta entender as
outras pessoas.
Alternativa "c"- A educação escolar o faz, não
a familiar.
Alternativa "d" -Não apenas ao terreno afetivo.
Alternativa "e"- O erro está no vocábulo paradoxalmente: oposição. Não permite o conhecimento
de outras culturas (impede e não permite).

(E) o importante não é o método, mas o objeto.

Q!JESTÃO INÉDITA
Alternativa correta: letra "c" - Explícita a ideia:
tenho plena consciência de que um ensino inovador
pode surgir a partir de práticas consideradas tradicionais e que uma roda de conVersa na escola pode ser
tão ou mais revolucionária quanto qualquer aplicativo
educacional.

O Rio de Janeiro tem duas geografias que sepa-

Alternativa "a"- Não se apeia, embora devesse
apoiar-se.

ram categorias de ser humano distinguidas por
classe e cor, um resquício da casa grande e senzala

Alternativa "b"- Extrapola ao utilizar o verbo

"E a cidade, que tem braços abertos no cartão-posta/, com os punhos fechados na vida real, se

subverter: desorganizar, destruir.

Texto para a questão.
A CIDADE CONTINUA PARTIDA

Interpretação de texto

nega [a dar] oportunidades; mostra a face dura do
mal" (Hebert Vianna, ~Alagados: 1986}

A barbárie que está acontecendo nas praias
da zona sul do Rio de Janeiro é o resultado de um
modelo de cidade que ainda reproduz a divisão entre
a casa grande e a senzala. Uma cidade que tem duas
geografias que separam diferentes categorias de
ser humano: a horizontal, que divide a cidade entre
os bairros "nobres" do sul, da Barra e do Recreio, e
as periferias esquecidas do norte suburbano e da
faroeste, entregue às milícias, e a vertical, que separa
o morro do asfalto.
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ou, no mfnimo, estabelecer um Apartheid policiado
pela PM que os mantenha longe das áreas de lazer que
ele considera exclusivas daquelas e daqueles que tem,
sim, dinheiro para comer. Façamos, então, uma fronteira militarizada entre o norte e o sul. A Prefeitura, na
mesma linha, estuda mudara trajeto das linhas de ônibus, para que não seja mais possível chegar à zona sul
da cidade desde determinados bairros da periferia sem
pegar, no mínimo, duas conduções.{... )
(Jean Wyllys. CartaCapita/, 23/09/2015. Com
adaptações}

Nessa cidade - nessas duas cídades que convi·
vem numa só, as pessoas continuam sendo distinguidas em duas categorias por classe e cor. Todas as
políticas públicas, inclusive {e fundamentalmente} a
política de segurança, estão marcadas por essa distinção.

326. (Duda Nogueira) Depreende-se do texto:

Semanas atrás, foi notícia algo que há muito
tempo acontece: a Polícia Militar do estado identificava ônibus vindos de determinados bairros da periferia e bloqueava sua chegada às praias de Copacabana e lpanema, praticando detenções de cidadãs e cidadãos que não estavam cometendo qualquer crime, pelo simples fato de serem jovens, pobres,
negros e morarem em comunidades da zona norte,
zona oeste e no subúrbio da cidade.

(C) A política de segurança é a que mais marca a dis-

Por incrível que pareça, o óbvio foi polemico: a
justiça ordenou que as forças de segurança cumprissem o que a Constituição e a lei mandam e se abs·
tivessem de prender cidadãos que não eram sequer
suspeitos de terem cometido qualquer delito. Parece
incrível,,mas precisamos esclarecer: uma pessoa não
pode ser presa por nada. Não existe na legislação
brasileira a prisão "por via das dúvidas" e não há prisões que denunciem crimes futuros. Ser preto, preta,
pobre, não é delito.

O Secretário de Segurança do govemo Pezão,
Mariano Beltrame, reagiu à óbvia decisão da justiça
com argumentos absurdos: disse que a polícia ficava,
assim, de mãos atadas para combater o crime e
garantir a segurança- a segurança das pessoas brancas de classe média que moram na zona sul edos tu ris·
tas- eperguntou aos jornalistas: hCamo um jovem vai
à praia sem dinheiro para comer?:

A pergunta é escandalosa por vários motivos.
O representante do Estado está culpando os jovens
que vão à praia sem dinheiro para comer por não
terem dinheiro para comer, e ao mesmo tempo está
dizendo que, por esse motivo, sã a bandidos. Se não
tem dinheiro para comer, então, com certeza, vão
roubar- é o que ele disse, em outras palavras.
Ou seja, o que o Estado deve fazer com as pes·
soas que não têm dinheiro paro comer é prendê-/as

(A) No Rio de Janeiro, a distinção entre casa grande e
senzala teve início em 1986.
Militar age de forma correta ao bloquear
a chegada de alguns ônibus à praia.

{B) A Polícia

tinção entre classe e cor.
(D) Todos os jovem, pobres, negros que moram em
comunidades da zona norte, zona oeste e no
subúrbio da cidade, praticam delitos.
(E) Quem não tem dinheiro para comer na praia vai,

obrigatoriamente, praticar furtos.

Alternativa correta: letra "c"
Depreender significa chegar à compreensão ou à
conclusão de; deduzir.
Trecho em que fica evidente a ideia: Nessa cidade
- nessas duas cidades que convivem numa só, as
pessoas continuam sendo distinguidas em duas
categorias por classe e cor. Todas as políticas públicas, inclusive (e fundamentalmente) a política de
segurança, estão marcadas por essa distinção.
(A) Afirma-se que ~A barbárie que está acontecendo nas praias da zona sul do Rio de Janeiro é
o resultado de um modelo de cidade que ainda
reproduz a divisão entre a casa grande e a senzala",
ou seja, isso já acontece há tempos. O erro está em
afirmar que iniciou em 1986- data em que Herbert
Vianna escreveu a música "Alagados".
(B) Impossível afirmar que a ação policial seja
correta. Releia o trecho que prova o contrário
disso: a Policia Militar do estado identificava ônibus vindos de determinados bairros da periferia e
bloqueava sua chegada às praias de Copacabana
e lpanema, praticando detenções de r.idadãs e
cidadãos que não estavam cometendo qualquer
crime, pelo simples fato de seiem jovens, pobres,
negros e morarem em comunidades da zona norte,
zona oeste e no subúrbio da cidade.

---{D) O pronome indefinido todos generaliza e
isso torna a alternativa incorreta. Imagine você quão
absurdo seria afirmar que todas essas pessoas assaltam, isto é, praticam alguma forma de delito.
{E) O trecho absurdo é este: "Como um jovem
vai à praia sem dinheiro para comer?". A pergunta é
escandalosa por vários motivos. O representante do
Estado está culpando os jovens que vão à praia sem
dinheiro para comer por não terem dinheiro Para
comer, e ao mesmo tempo está dizendo que, por esse
motivo, são bandidos. No parágrafo posterior, fica
daro que a ideia não possui coerência (sentido).

--~~-~

.. -

7) Atenção ao que se pede. Às vezes a interpretação está voltada a uma linha do texto e por isso
você deve voltar ao parágrafo para focalizar o
que se afirma. Outras vezes, a questão está voltada à ideia geral do texto.
8) Fique atento às leituras de texto de todas as

áreas do conhecimento, porque algumas perguntas extrapolam ao que está escrito.
9) Tome cuidado com as vírgulas. Veja por exem-

plo a diferença de sentido nas frases a seguir.
Agora é A HORA de mudar:

(Fonte: Livro Simuladaço Língua Portuguesa,
Editora JusPodivm)

~Dica 2- Questões

médias e fáceis.

~Em concursos. Interpretar é condu ir, deduzir
a partir dos dados cofetados.

DICAS
Siga as dicas abaixo para resolver as questões
fáceis.

1J Crie o hábito da leitura e o gosto por ela.
Desenvolver o hábito facilita a compreensão e
melhora a percepção quanto ao mecanismo de
funcionamento do processo de leitura. As palavras tornam-se familiares e nosso leque quanto
ao significado e uso de vocábulos se amplia.
Não se deixe levar pela falsa impressão de
que ler não faz diferença. Não se intimide caso
alguém diga que você lê besteiras, com o passar
do tempo você perceberá que algumas leituras
não foram proveitosas. Entretanto, deve lembrar que elas foram o ponto de partida e que
o hábito começou por elas. Esse foi o grande
estímulo para se chegar a uma leitura mais refinada.

2) Seja curioso, faça como um detetive investigue
as palavras que circulam em seu meio familiar,
social e entre amigos.
3) Aumente seu conhecimento do vocabulário e
sua cultura por meio de um exercício básico que
ajuda a ampliar o léxico: fazer palavras cruzadas.
4) Procure conhecer os sinônimos e antônimos
das palavras.
5) Leia algo sempre buscando a satisfação na
leitura, ou seja, seja sincero na leitura, não passe
só os olhos.
6) Leia quantas vezes for preciso o texto, pois
a primeira impressão pode maquiar ou lhe cau~
sar uma impressão errada. Tenha paciência, por
vezes será preciso ler outras vezes. Quando tiver
que trabalhar com questões que exigem respos~
tas, retorne sempre ao texto para evitar ou corri~
giras dúvidas.

O tempo, na prova, é muito curto, por isso é
necessário trabalhar com dicas para não precisar reler o texto. lembre-se de que interpretar é
objetivo, ou seja, a opinião do leitor nada importa.
A resposta correta é direcionada ao q~e o autor
escreveu e não a que o leitor achou ou acha sobre
o assunto.
~

Dicas rápidas para melhorar o

desempe~

nho:

le"1a cada parágrafo e grife as palavras-chave;
•

Terminada a leitura, anote o tema {assunto) do
texto;

•

Vá às questões e não se esqueça de voltar ao
texto;

•

Trabalhe com as ideias principais que você sublinhou e nunca se esqueça do tema.
Observe os comandos da questão {de acordo
com o texto, conforme o texto, segundo o autor).
Se forem esses os comandos, limite-se à realidade do mesmo.
Muitas vezes, as alternativas extrapolam as ver"
dades do texto; ou ainda diminuem essas mesmas verdades; ou fazem afirmações que nem
de longe estão no texto. Fácil notar através de
palavras que generalizam ou restringem: todos,
ninguém, sempre, nunca, jamais etc.

1. CARACTER(STICAS DE UM TEXTO
INFORMATIVOS
Os textos informativos têm o objetivo de abordar algum tema e transmitir conhecimento a respeito desse tema, transmitir dados e conceitos.
Isso é o que acontece em reportagens de revistas e jornais, verbetes de dicionários e encklopé-
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dias, artigos de divulgação cientifica e livros didáticos.
A maioria dos leitores, quando tem em mãos
um texto informativo, tem a expectativa de aprender alguma coisa com a leitura.
Incluímos neste tipo de textos todos os compreendidos no jornalismo: jornais, revistas, folhetos, com suas diferentes variedades (notícias,
reportagens, artigos diversos, anúncios etc.).
Incluímos também a correspondência, embora
possa haver cartas que se encaixariam melhor
num modelo literário. No entanto, a maior parte
de correspondência que recebemos e enviamos
tem como finalidade informar algo concreto.

2.FUNÇÃO
Conhecer ou transmitir explicações e informações de caráter geral.
Seu objetivo é compreender ou comunicar as
características principais do tema, sem maior aprofundamento.

3.MODELOS
~

Jornais e revistas.

•

Notícias.

•

Artigos e reportagens.

•

Anúncios e propaganda.

•

Avisos, anúncios públicos.

•

Correspondência pessoa f ou comercial.

•

Convites.

•

Entrevistas.

4.CONTEÚDO
Muito diverso, em função do tema (notícias,
anúncios, cartas etc.).

S. FORMATO
Texto em prosa, com características específicas
de cada modelo

6. PROCEDIMENTOS DE LEITURA
•

Uso de indicadores de aproximação ao conteúdo
(títulos, fotos, imagens, tipografia, seções do jornal etc.).

~

Identificação do tema da informação.

~

Identificação da ideia principal.

~

Identificação dos· detalhes principais.
*Fonte: http:J/diaodia-doprofessor.blogspot.com.

~

Livros de divulgação, folhetos.
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