
Questão 1: CONSULPLAN - Aux SerG (CMSAG)/CM SAG/2011  
Assunto: Morfologia  
Assinale a palavra que se encontra no diminutivo: 
 a) Diariamente. 
 b) Nenhum. 
 c) Completinho. 
 d) Derivado. 
 e) Lipídio. 
  
Questão 2: CONSULPLAN - Aux SerG (CMSAG)/CM SAG/2011  
Assunto: Morfologia  
Assinale a seguir a única palavra no feminino: 
 a) Oriente. 
 b) Grão-de-bico. 
 c) Completo. 
 d) Produto. 
 e) Lentilha. 
  
Questão 3: CONSULPLAN - TJ TSE/TSE/Administrativa/2012  
Assunto: Morfologia  

Presente perfeito 
 
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 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 caríssimo 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, você ficará bem(c) se levar um bom vinho para o almoço de Dia das Mães na casa 
da sogra. Experimente, porém, sacar a carteira e estender-lhe R$ 200 ao fim da refeição e se 
tornará “persona non grata” para sempre naquele lar. 
 
Essas incongruências chamaram a atenção de economistas comportamentais, que 
desenvolveram modelos para explicá-las. Aparentemente, vivemos em dois mundos distintos, o 

das relações sociais e o da economia de mercado. Enquanto o primeiro é regido(d) por valores 
como amor e lealdade, o segundo tem como marca indexadores monetários e contratos. Sempre 

que misturamos os dois(a) registros, surgem mal-entendidos. 
  
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 de que ele goste, mas acha bobagem 

comprar, como um jantar naquele restaurante chique ou um perfume um pouco mais(b) caro. O 
que você está lhe dando, na verdade, é uma licença para ser extravagante. 
 
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.Paulo, 4/12/2011, com adaptações) 

  



Assinale a palavra que, no texto, exerça papel adjetivo. 
 a)  dois 
 b)  mais 
 c)  bem 
 d)  regido 
  
  
  
  
Questão 4: CONSULPLAN - Fisc (Uberlândia)/Pref Uberlândia/Defesa do Consumidor/2012  
Assunto: Formação e Estrutura das palavras  
Analise as seguintes palavras. 

 
escol-a          escol-ar      escol-arização         escol-arizar                   sub-escol-arização 

 
O elemento comum a todas elas é chamado 
 a) prefixo. 
 b) vogal temática. 
 c) radical. 
 d) sufixo. 
 e) desinência. 
  
Questão 5: CONSULPLAN - Aux Adm (Monte Belo)/Pref Monte Belo/I/2011  
Assunto: Formação e Estrutura das palavras  
Nesta trajetória, em parte minha, em parte de minhas ficções – já escritas ou ainda nem definidas 
– ficou-me a certeza de que o bem supremo não é a vida mas uma vida digna; o bem maior não é 
o amor mas um amor que dê alegria e paz – e que, mesmo se terminar, continuará nos 
aquecendo na memória. 
 
E que há sempre, em algum lugar talvez inesperado, a possibilidade de música e voo. 
 
Não há fase da vida para ser paciente e virtuoso; não há idade para ser belo, amoroso e sensual. 
 
De todos os meus livros, este é especialmente uma série de reflexões, em prosa e em poesia, 
sobre os medos e alegrias, ganhos e perdas que nos traz o amor em suas várias formas. Ele nos 
faz melhores se tiver sido bom; nos ajuda a aceitar a transformação se tiver sido terno; nos 
ensina a respeitar a liberdade se tiver sido sagrado. E se for tudo isso, certamente será um amor 
demorado, um amor delicado, um digno amor; mesmo doente vestirá seu traje de baile para não 
perturbar a calma de quem é amado; mesmo solitário porá a máscara da festa para não inquietar 
quem precisa partir. 
 
Não sei se fui capaz dele ou se o mereci, mas esse amor – cuja duração nem sempre importa – 
vale muitas vidas e não nos pertence. Foi colocado em nós como um aroma num frasco, guiado 
por outra mão que não a do mero acaso. Tem em si uma luz que a maturidade torna mais vibrante 
e espalhada – e, apesar das dores, muito mais enternecida. 
  

(Lya Luft) 
  
“Tem em si uma luz que a maturidade torna mais vibrante e espalhada – e, apesar das dores, 
muito mais enternecida.” A palavra destacada apresenta como significado correto. 
 a)  Prender com laços. 
 b)  Tornar-se terna, branda, amorosa, sensibilizado. 
 c)  Qualidade de breve. 
 d)  Avarenta, mesquinha. 
 e)  Sentir com antecipação. 
  



Questão 6: CONSULPLAN - Tec Edif (Cascavel)/Pref Cascavel/2014  
Assunto: Formação e Estrutura das palavras  

O aluno depende demais do Google 
 

Para o historiador, o desafio é educar a nova geração a usar a “máquina” chamada livro. 
 
Ele é um rato de biblioteca. Robert Darnton ama os livros. Especialmente se forem antigos, com 
mais de 200 anos. Darnton é um dos maiores historiadores americanos. Por quatro décadas, 
explorou os meandros das grandes bibliotecas da Europa à caça de volumes perdidos de 
romances amorais do Antigo Regime ou da única cópia de um folhetim subversivo da França pré-
revolucionária. Darnton, de 69 anos, se aposentou da Universidade Princeton em 2007 e assumiu 
a direção da Biblioteca da Universidade Harvard. Tomou a missão de digitalizar e tornar acessível 
gratuitamente pela Internet o conjunto da produção intelectual de Harvard. Defensor da nova 
tecnologia, Darnton detecta nos alunos a perda de intimidade com uma tecnologia mais antiga – o 
livro. 
 
ÉPOCA – O livro tem futuro? 
 
Robert Darnton – O livro é uma grande invenção. É agradável de manusear e ler. Não 
desaparecerá. Mas crianças e adolescentes têm hoje pouco contato com ele. Sua fonte de 
entretenimento é o computador. Os jovens são fascinados pelas pequenas doses de informação a 
que têm acesso pelos diferentes tipos de máquina e não desenvolvem o hábito das longas horas 
de leitura. Para eles, o livro é menos convidativo, confortável e familiar que para nós. Isso me 
preocupa. Creio que veremos surgir diversas formas de leitura e toda uma variedade de meios de 
comunicação. Os livros acadêmicos serão híbridos, publicados em parte na forma convencional, 
em parte online, com dados, links e material suplementar em áudio, vídeo e imagem. No caso dos 
livros de não ficção, que escrevo para o público leigo, acho ótimo poder exibir aspectos do 
passado graças à nova tecnologia. 
 
ÉPOCA – Seus alunos ainda leem livros? 
 
Robert Darnton – Meus alunos em Harvard são ávidos pela leitura. Mas não conhecem suas 
convenções, não sabem usar uma biblioteca, não sabem fazer pesquisas nem acompanhar as 
notas de rodapé. Eles dependem demais do Google. Ele é uma ferramenta fantástica, mas não é 
adequada para oferecer ao leitor o tipo de experiência, de degustação, que só o livro possibilita, 
como quando usamos o sumário para nos orientar ou folheamos capítulos aleatoriamente. O 
Google não permite isso. Haverá uma perda se dependermos demais desses mecanismos. 
Nesse sentido, sou pessimista. Devemos educar a nova geração a usar essa “máquina”, o livro, 
do modo como foi criada para ser usada. 

  
(Época, nº 537, São Paulo, 01/09/2008. Adaptado.) 

  
Em “[...] romances amorais do Antigo Regime [...]” (1º§), o termo sublinhado possui o mesmo 
sentido do prefixo em 
 a)  acéfalo. 
 b)  antepor. 
 c)  ambíguo. 
 d)  adjacência. 
 e)  apodrecer. 
  
Questão 7: CONSULPLAN - AISIPOA (MAPA)/MAPA/2014  
Assunto: Formação e Estrutura das palavras  

E se o Brasil ainda fosse uma monarquia? 
 
Dom Luiz de Orleans e Bragança estrelaria os desfiles de Sete de Setembro, data que teria muito 
mais pompa, já que não haveria o Quinze de Novembro para rivalizar como dia mais importante 



da nação. E, sem a Proclamação da República em 1889, o governo Getúlio, a ditadura militar e a 
redemocratização do País, as seis constituições que tivemos em cem anos não existiriam ou 
seriam diferentes. Nosso rei de hoje, então, seguraria as rédeas do governo com o Poder 
Moderador, herança da Constituição de 1824 que o coloca acima dos três poderes. “Se um 
partido fosse contra o que o rei queria, ele colocava a oposição no lugar”, diz Eduardo Afonso, 
professor de história da Unesp. 
 
A capital seria Brasília do mesmo jeito, por se tratar de um plano da monarquia. Em 1823, o 
patriarca da independência, José Bonifácio de Andrada e Silva, apresentou o projeto de levar a 
capital ao Centro-Oeste, distante de ataques de corsários no litoral. E seria nessa região que o 
governo teria seu maior apoio. Os produtores de soja e outros grãos seriam a base da política 
imperial, assim como os cafeicultores foram no século 19. “O império nunca formulou uma política 
econômica, só seguiu o projeto de uma colônia que sobrevive de seu reservatório”, explica 
Estevão Martins, professor de história da UnB. Assim, agricultura, mineração e petróleo seriam 
ainda mais importantes para a economia do que são hoje. 
 
Nos anos 60, para combater a “ameaça comunista” dos movimentos da época, o imperador D. 
Pedro Henrique diminuiria o poder do Parlamento. Nessa ditadura, a MPB faria barulho com letras 
cheias de metáforas contra o império, driblando a censura. 
 
Essa não seria a única ameaça, já que houve um racha na linhagem real em 1908, quando D. 
Pedro de Alcântara renunciou ao direito dinástico ao se casar com uma reles condessa (e não 
uma princesa), passando a coroa ao irmão Luis Maria. A situação não ficou tensa porque, bem, já 
não havia um trono a disputar. Mas, se ainda fôssemos um reino, as relações familiares ficariam 
ruins. Os descendentes de D. Luis Maria, do chamado ramo de Vassouras, teriam de lidar com a 
oposição dos primos do ramo de Petrópolis. Isso ficaria claro em 2013. Durante as manifestações 
de junho, D. Luiz (neto de Luis Maria) recomendou a seus seguidores que não fossem às ruas, 
temendo “envolvimento em atos de anarquismo”. Se fosse rei, a declaração o deixaria no alvo dos 
protestos. E o nome do liberal D. João, do ramo de Petrópolis, ganharia força. Empresário, 
fotógrafo e surfista, ele defende as monarquias parlamentaristas e representaria um sopro de 
mudança – pelo menos até que a república fosse declarada. 

 
(Nathan Fernandes. Disponível em: http://super.abril.com.br/historia/se-brasil-ainda-fosse-monarquia-769935.shtml.) 

  
Assinale a alternativa em que todas as palavras foram formadas por derivação sufixal. 
 a)  Constituição – região – mineração. 
 b)  Manifestações – oposição – produtores. 
 c)  Reservatório – relações – descendentes. 
 d)  Anarquismo – parlamentaristas – poderes. 
  
  
Questão 8: CONSULPLAN - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012  
Assunto: Formação e Estrutura das palavras  
Texto para a questão. 
 

A tradição teológica(a) 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. Curiosamente, ela aparece como uma nova regra de 
conduta, uma contraditória “moral imoral”. Da governalidade 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 rígida. Daí a impossibilidade do seu combate por meios comuns, 
seja o direito, seja a polícia. Do contrário, meio mundo estaria na prisão. A mesma polícia que 



combate o narcotráfico(c) nas favelas das grandes cidades poderia ocupar o Congresso e outros 
espaços do governo onde a corrupção é a regra. 
 
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 
reflexão ética que envolveria a autonomia de cada sujeito agente. E que só surgiria pela 
educação política que buscasse um pensamento reflexivo. 
 
O sistema da 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(d). 
 
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 direção 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 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. Afinal ele teria tudo para ser corrupto, 
ou seja, teria todo o motivo para sê‐lo. Mas teria também todo o perdão? 
 
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 sua jurisprudência mais 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 a incompreensibilidade diante do mistério da 
honestidade. De categoria ética, ela desce ao posto de irrespondível 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(b) 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) 

  
Assinale a palavra que tenha sido formada por processo DISTINTO do das demais. 
 a)  teológica 
 b)  biografia 



 c)  narcotráfico 
 d)  desvalorizada 
  
  
Questão 9: CONSULPLAN - TJ TSE/TSE/Administrativa/2012  
Assunto: Formação e Estrutura das palavras  

Presente perfeito 
 
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 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 caríssimo 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, você ficará bem se levar um bom vinho para o almoço de Dia das Mães na casa 
da sogra. Experimente, porém, sacar a carteira e estender-lhe R$ 200 ao fim da refeição e se 
tornará “persona non grata” para sempre naquele lar. 
 
Essas incongruências chamaram a atenção de economistas comportamentais, que 
desenvolveram modelos para explicá-las. Aparentemente, vivemos em dois mundos distintos, o 
das relações sociais e o da economia de mercado. Enquanto o primeiro é regido por valores 
como amor e lealdade, o segundo tem como marca indexadores monetários e contratos. Sempre 
que misturamos os dois registros, surgem mal-entendidos. 
  
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 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. 
 
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.Paulo, 4/12/2011, com adaptações) 

  
Assinale a palavra em que o elemento con- (ou co-) NÃO tenha o mesmo valor que o de 
congêneres. 
 a)  concentrar 
 b)  condomínio 
 c)  contabilidade 
 d)  confraria 
  
  
  
Questão 10: CONSULPLAN - Cod Cen (IBGE)/IBGE/2011  
Assunto: Classes de palavras  
TEXTO II: 
  

Gente humilde 
 
Tem certos dias 



Em que eu penso em minha gente 
E sinto assim 
Todo o meu peito se apertar 
Porque parece 
Que acontece de repente 
Como um desejo de eu viver 
Sem me notar 
Igual a como 
Quando eu passo no subúrbio 
Eu muito bem 
Vindo de trem de algum lugar 
E aí me dá 
Uma inveja dessa gente 
Que vai em frente 
Sem nem ter com quem contar 
São casas simples 
Com cadeiras na calçada 
E na fachada 
Escrito em cima que é um lar 
Pela varanda 
Flores tristes e baldias 
Como a alegria 
Que não tem onde encostar... 

 
(Composição: Garoto, Chico Buarque e Vinícius de Moraes – Renato Russo Presente, março 2003) 

  
Quanto à classe de palavras estão corretamente classificados os vocábulos destacados, na 
sequência em que aparecem, em: 

 
“São casas simples 
Com cadeiras na calçada 
E na fachada 
Escrito em cima que é um lar 
Pela varanda 
Flores tristes e baldias 
Como a alegria” 

 
 a) substantivo / conjunção / preposição / numeral / artigo definido 
 b) substantivo / preposição / conjunção / numeral / artigo definido 
 c) substantivo / preposição / verbo / artigo indefinido / artigo definido 
 d) advérbio / conjunção / verbo / artigo indefinido / substantivo 
 e) pronome / preposição / verbo / conjunção / artigo definido 
  
Questão 11: CONSULPLAN - Aux FOP (Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  
Assunto: Classes de palavras  
Texto 

 
É preciso aperfeiçoar a Lei Seca 

 
Embora não tenha sido capaz de atender às generosas expectativas anunciadas no momento em 
que foi aprovada pelo Congresso, os números oficiais comprovam que a Lei Seca ajuda a reduzir 
o desperdício de vidas humanas. Contando indenizações por morte pagas às famílias de vítimas 
de acidentes fatais, um levantamento do Departamento Nacional de Trânsito mostra que, em 
2007, quando a legislação ainda não entrara em vigor, morria uma pessoa a cada 742 veículos. 
Em 2009, o último ano para o qual todos os dados estão disponíveis e o segundo da Lei Seca, 
morria uma pessoa para cada 1.119 veículos. 



 
Embora esses resultados não possam ser considerados civilizados, é bom advertir que eles 
podem piorar. A Lei Seca já nasceu com uma ambiguidade. Com base no princípio constitucional 
de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, nenhum motorista pode ser 
forçado a fazer o teste do bafômetro nem submeter-se contra a vontade a um exame de sangue 
para comprovar o nível de álcool no organismo. 
 
Em hora oportuna, o governo federal e os parlamentares debatem ideias para aperfeiçoar a Lei 
Seca. É uma preocupação correta. 
  

(Época, 9 de abril de 2012) 
  

“Em hora oportuna, o governo federal e os parlamentares debatem ideias para aperfeiçoar a Lei 
Seca.” De acordo com a classe de palavras, as palavras destacadas no trecho anterior são, 
respectivamente, 
 a) artigo / verbo / adjetivo 
 b) advérbio / pronome / verbo 
 c) substantivo / artigo / preposição 
 d) pronome / advérbio / artigo 
 e) adjetivo / preposição / verbo 
  
Questão 12: CONSULPLAN - Fisc (Uberlândia)/Pref Uberlândia/Defesa do Consumidor/2012  
Assunto: Classes de palavras  
“Aquelas três meninas ruivas serão destaque em nossa revista”. As palavras em destaque são, 
respectivamente, 
 a) pronome / adjetivo / conjunção. 
 b) pronome / adjetivo / preposição. 
 c) substantivo / adjetivo / preposição. 
 d) preposição / substantivo / artigo. 
 e) adjetivo / pronome / conjunção. 
  
Questão 13: CONSULPLAN - Ass Leg (CMSAG)/CM SAG/2011  
Assunto: Classes de palavras  

Por que ficamos gordos 
 

É preciso considerar o significado da saciedade para nós e o uso que o mercado faz disso. 
 
Quem vai aos Estados Unidos depara necessariamente com a fat misery, obesidade mórbida – 
literalmente, miséria gorda. Passo de quem teme se desequilibrar, corpo precedido pela barriga, 
antebraços afastados das pernas e mãos como abanos, a vítima dessa forma de miséria cruza o 
tempo todo o seu caminho. Na rua, no restaurante, no elevador. Pode causar horror ou pena, por 
se tratar de um ser humano tão aberrante quanto frágil. 
 
Assim como a de lá, a população do Brasil fica cada dia mais gorda. Quase metade dos 
brasileiros está acima do peso. 
 
Ainda que os livros sobre dieta, ao menos os da categoria de autoajuda, frequentem a lista dos 
mais vendidos, não existe uma reflexão séria sobre o assunto, tampouco há uma política de 
saúde consequente que se oponha aos efeitos nefastos da indústria da alimentação. Uma 
reflexão séria não se limita ao estudo dos hábitos alimentares ou ao estabelecimento das 
relações entre o aumento do consumo de comida e a diminuição do seu preço, por exemplo. Uma 
reflexão séria considera o significado da saciedade para nós e o uso que o mercado faz disso. 
Não é preciso se saciar para estar nutrido. Pelo contrário. Os nutricionistas inclusive ensinam a 
sair da mesa com um pouco de fome. 
 
Quem se entrega à gula e cultiva a desmesura não come para viver. Na verdade, morre pela 



boca. Exatamente como o peixe, que morre por abocanhar a isca. Além da doença, a comida 
continuamente abocanhada – ou seja, ingerida em demasia e à revelia dos efeitos que acarreta – 
provoca o envelhecimento precoce. Quem quer viver tem de cuidar para não cair na esparrela da 
comida. Porque, como a bebida ou a droga, ela pode matar. 

 
(Revista Veja, Edição 2189, 03/11/2010, Betty Milan/Fragmento) 

  
De acordo com a classe de palavras, assinale a alternativa INCORRETA: 
 a) “Pode causar horror ou pena...” (adjetivo) 
 b) “... a população do Brasil fica cada dia mais gorda.” (substantivo) 
 c) “Quem quer viver tem de cuidar...” (pronome) 
 d) “Não é preciso se saciar para estar nutrido.” (verbo) 
 e) “Os nutricionistas inclusive ensinam a sair da mesa....” (artigo definido) 
  
Questão 14: CONSULPLAN - Aux Sec (CMSAG)/CM SAG/2011  
Assunto: Classes de palavras  

Onze minutos 
 
Durante toda a minha vida, entendi o amor como uma espécie de escravidão consentida. É 
mentira: a liberdade só existe quando ele está presente. Quem se entrega totalmente, quem se 
sente livre, ama o máximo. 
 
E quem ama o máximo, sente-se livre. 
 
Por causa disso, apesar de tudo que posso viver, fazer, descobrir, nada tem sentido. Espero que 
este tempo passe rápido, para que eu possa voltar à busca de mim mesma – encontrando um 
homem que me entenda, que não me faça sofrer. 
 
Mas que bobagem é essa que estou dizendo? No amor, ninguém pode machucar ninguém; cada 
um de nós é responsável por aquilo que sente, e não podemos culpar o outro por isso. 
 
Já me senti ferida quando perdi os homens pelos quais me apaixonei. Hoje estou convencida de 
que ninguém perde ninguém, porque ninguém possui ninguém. 
 
Essa é a verdadeira experiência da liberdade: ter a coisa mais importante do mundo, sem possuí-
la. 

 
(Fragmento do livro de Paulo Coelho) 

  
Em “... a liberdade só existe quando ele está presente.” a palavra sublinhada exprime ideia de: 
 a) Tempo. 
 b) Causa. 
 c) Explicação. 
 d) Finalidade. 
 e) Condição. 
  
Questão 15: CONSULPLAN - Ag PM (IBGE)/IBGE/2011  
Assunto: Classes de palavras  
TEXTO II: 
  

 
  

(BROWNE, Dik. O melhor de Hagar, o Horrível. Porto Alegre: L&PM, 2007. v. 4, pág. 91) 
  
Preencha os parênteses com o número correspondente à classe gramatical das palavras 
destacadas. 



  
1. Verbo 
2. Artigo 
3. Adjetivo 
4. Conjunção 
5. Substantivo 
6. Pronome possessivo 
7. Pronome demonstrativo 
  
“Puxa, Eddie ( ) sortudo, que beleza de pensamento profundo ( ) esse ( ) seu ( )!” 
 
“Obrigado... Ele também precisa ( ) de presunto ou ( ) rosbife, queijo suíço, alface, tomates, 
maionese... e uma ( ) pitada de pimenta.” 

  
A sequência está correta em 
 a) 5, 3, 7, 6, 1, 4, 2 
 b) 4, 3, 2, 6, 7, 1, 5 
 c) 7, 1, 6, 5, 2, 4, 3 
 d) 1, 7, 6, 4, 2, 5, 3 
 e) 7, 6, 4, 2, 3, 5, 1 
  
Questão 16: CONSULPLAN - Ad Adm (Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  
Assunto: Classes de palavras  
Texto 

 
Ecologia 

 
Saguis são animais silvestres, a maioria das espécies é exclusivamente brasileira. Considerados 

os menores 
macacos do mundo, têm cerca de meio quilo e 30 centímetros de altura na idade adulta. 

 
Muita gente já ouviu falar de pessoas que criam macacos como animais domésticos, 
especialmente o sagui. Pequeno, engraçado e dócil enquanto filhote, encanta toda a família, 
especialmente as crianças. No entanto, torna-se um problema na medida em que cresce e 
adquire a maturidade sexual, por volta dos dois anos e meio de idade. A partir daí, é comum que 
eleja um membro da família a quem vai direcionar o seu afeto e passe a morder as demais 
pessoas que tentem se aproximar. Sua urina passa a ter odor forte e, além de tudo, o macaco 
pode ser facilmente contaminado por doenças de humanos e assim transformar-se em um 
transmissor destas. 
 
“Um primata jamais será um animal doméstico”, afirma a ecóloga Lívia Botár, coordenadora do 
Projeto Mucky, que socorre, recupera, mantém e pesquisa os saguis. Existem casos nos quais o 
pequenino macaco é dócil e pula de ombro em ombro na fase adulta, mas este comportamento 
não pode ser considerado “normal”. Trata-se de um desvio decorrente de deformidades físicas, 
raquitismo e mesmo de características psicológicas anômalas em virtude de um desenvolvimento 
inadequado. 
 
Uma vez decidido que não se quer mais o sagui, o que fazer com o animal? Ele já está 
acostumado a ser alimentado e protegido e, apesar da agressividade, considera as pessoas com 
quem convive como sua família. Soltá-lo numa floresta é condená-lo a sentir fome, frio e solidão. 
Na possibilidade de sobreviver e de ser aceito por um grupo, será um transmissor involuntário de 
doenças pela sua convivência com seres humanos. O melhor, então, é deixar os saguis viverem 
nas florestas e dar preferência aos cães e gatos, que são típicos animais de estimação. 

  
(O Estado de S.Paulo, mar. 2002. Suplemento especial de imóveis. Disponível em: www.ampliar.com/mucky.) 

  



Relacione as colunas adequadamente de acordo com a classe de palavras. 
  

1.Substantiv
o. 
 
2.Adjetivo. 
 
3. Verbo. 
 
4. Pronome. 
 
5. Advérbio. 

( ) “Muita gente já ouviu falar de pessoas que criam macacos como animais 
domésticos,...” 
  
( ) “Existem casos nos quais o pequenino macaco é dócil...” 
  
( ) “Ele já está acostumado a ser alimentado e protegido...” 
  
( ) “Saguis são animais silvestres, a maioria das espécies é exclusivamente 
brasileira.” 
  
( ) “Sua urina passa a ter odor forte e, além de tudo, o macaco pode ser 
facilmente contaminado por doenças de humanos e assim transformar-se 
em um transmissor destas.” 

  
A sequência está correta em 
 a)  5, 1, 4, 2, 3  
 b)  3, 2, 4, 1, 5  
 c)  1, 2, 3, 4, 5  
 d)  4, 5, 1, 3, 2  
 e)  2, 3, 5, 1, 4 
  
  
Questão 17: CONSULPLAN - Aud (Cantagalo)/Pref Cantagalo/Contábil/2013  
Assunto: Classes de palavras  
Texto 

 
Envelhecer com mel ou fel? 

 
Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo mal. Desconfortavelmente. Com uma 
infelicidade crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão ficando sábias. Um rancor cobre-
lhes a pele, a escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão ficando cítricos sem nenhuma 
doçura nas palavras. Estão amargos. Com fel nos olhos. 
 
[...] 
 
Envelhecer deveria ser como planar. Como quem não sofre mais (tanto) com os inevitáveis 
atritos. Assim como a nave que sai do desgaste da atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai 
silente, e vai gastando nenhum-quase combustível, flutuando como uma caravela no mar ou uma 
cápsula no cosmos. 
  
Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha que é uma tarefa enorme. Não se queixam 
do peso dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando percebem a hora da morte, caminham 
pausadamente para um certo lugar – o cemitério dos elefantes, e aí morrem, completamente, com 
a grandeza existencial só aos sábios permitida. 
  
Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos limites de sua garrafa, na espessura de seu 
sabor, na adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando vida, envelhecendo e sendo 
amados, e, porque velhos, desejados. Os vinhos envelhecem densamente. E dão prazer. 
 
O problema da velhice também se dá com certos instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 
pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante como o da faca. Nela o corte diário dos dias a 
vai consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, encaixando-se nas mãos da cozinheira 
como nenhuma outra faca nova. 



 
Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 
por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria uma suave solução: a gente devia ir se 
gastando, se gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam perguntar: cadê fulano? E alguém 
diria: gastou-se, foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, sem nenhum gemido ou 
resmungo. 
 
[...] 
 
Especialistas vão dizer que envelhece mal o indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 
assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma grande parte de seus desejos. Isto é verdade. 
Parcial porém. Pois não se sabe por que estranhos caminhos de sublimação, há pessoas que, 
embora roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, um arco-íris na alma. 
 
Bilac dizia que a gente deveria aprender a envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman tem 
um poema onde vai dizendo: “Penso que podia viver com os animais que são plácidos e bastam-
se a si mesmos”. 
  
Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 
entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 
  

(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: Ed. Rocco, 1984.) 
  

Analise as frases. 
 
I. “Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo mal.” (1º§) 
 
II. “Acabou, é claro, sem nenhum gemido ou resmungo.” (6º§) 
 
III. “Nela o corte diário dos dias a vai consumindo.” (5º§) 
 
IV. “Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens envelhecerem diferente.” (6º§) 

 
Os termos grifados são, respectivamente, 
 a)  conjunção, pronome, artigo e artigo. 
 b)  adjetivo, advérbio, preposição e artigo. 
 c)  advérbio, preposição, pronome e artigo. 
 d)  adjetivo, preposição, artigo e preposição. 
 e)  advérbio, numeral, pronome e preposição. 
  
Questão 18: CONSULPLAN - Ass Adm (Natividade)/Pref Natividade/2014  
Assunto: Classes de palavras  
Texto 

 
Súplica por uma árvore 

 

Um dia, um professor comovido falava‐me de árvores. Seu avô conhecera Andersen‐Andersen, 
esse pequeno deus que encantou para sempre a infância, todas as infâncias, com suas 
maravilhosas histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô desse comovido professor legara 
a seus descendentes uma recordação extremamente terna: ao sentir que se aproximava o fim de 
sua vida, pediu que o transportassem aos lugares amados, onde brincara em menino, para 
abraçar e beijar as árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, pureza, poesia – povoado 

de crianças, ramos, flores, pássaros... O professor comovido transportava‐se a esse tempo de 
ternura, pensava nesse avô tão sensível, e continuava a participar, com ele, dessa cordialidade 
geral, desse agradecido amor à Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua proteção, 
mesmo obscura e enigmática. 



 

Lembrei‐me de tudo isso ao contemplar uma árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 
dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de um táxi desgovernado. Segundo os 
técnicos, se não for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em breve: pois a pancada que a 

atingiu afetou‐a na profundidade da sua vida. 
 
Uma testemunha realista, meramente interessada na descrição dos fatos aparentes, contaria que, 
uma destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando dentro da quilometragem regular, foi 
abalroado por um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o motorista foi cuspido do seu 

lugar; e o carro, em movimento, dirigiu‐se, desgovernado, para cima, para baixo, para a direita e 
para a esquerda, até se amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar que o táxi levava 

passageiro, que, no seu lugar, aguardava o desfecho desse jogo de forças cumprindo‐se 
inexoráveis dentro das leis da física. 
 
Mas um observador mais sensível, mais dedicado ao que mora além das aparências – sem 
divergir da descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais agudo da situação, a bondosa, a 
caridosa, a dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua solidez estoica, deter o desvario da 
máquina, embora expondo ao risco a sua vida. 
 
Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de uma árvore? Num tempo em que os homens 
se destroem com pensamentos, palavras e atos, de que maneira se pode louvar uma árvore que 
protege e salva, embora anônima e em silêncio? A quem se deve pedir que venha, com os 
recursos de que os homens dispõem, impedir que se extinga a vida vegetal que salvou uma vida 

humana? Vinde, senhores da cidade! Tratai desta árvore‐símbolo! Tratai‐a com amor, porque está 
sofrendo, porque está ferida, porque não se queixa – e para que não se diga que os homens são 
menos generosos que as plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, 

prefácio e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global,  
2012.) 

  
“Segundo os técnicos, se não for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em breve: pois a 

pancada que a atingiu afetou‐a na profundidade da sua vida.” (2º§) Os termos anteriormente 
destacados podem ser classificados, respectivamente, como 
 a) artigo, preposição e artigo. 
 b) artigo, pronome e pronome. 
 c) preposição, pronome e artigo. 
 d) pronome, pronome e preposição. 
  
Questão 19: CONSULPLAN - GMA (Natividade)/Pref Natividade/2014  
Assunto: Classes de palavras  
Texto 

 
Acordo é melhor opção para briga entre vizinhos em condomínios 

 
Falta de pagamento e vagas de garagem são motivos para brigas. 

Animais de estimação também causam conflitos entre vizinhos. 
 
Brigas entre vizinhos nos prédios de apartamentos são cada vez mais comuns. As causas mais 
comuns são a falta de pagamento do condomínio, os animais de estimação e as vagas de 
garagem. Nesses casos, chegar a um acordo antes de recorrer à Justiça é sempre a melhor 
opção. 
 

Um morador perdeu a cabeça, quebrou o limpador de para‐brisas, a antena e a maçaneta do 
carro de uma vizinha. Tudo porque ela estacionou na vaga dele. Em outro caso, uma moradora foi 
agredida por três mulheres dentro do elevador. Ela teria arranhado o carro de uma delas na 



garagem e as moradoras acabaram brigando feio. Muitos prédios têm mais carros do que vagas, 
o que resulta em motoristas ficando presos, sem poder sair. Outro motivo para brigas. 
 
Os condomínios têm mais carros e mais cachorros também. Pesquisa da Associação de 
Petshops, metade das famílias brasileiras tem animais domésticos. Os síndicos não podem 
proibir, mas é importante que os animais não incomodem a vizinhança. Em alguns prédios, por 
exemplo, os cachorros não podem circular na área de lazer e só podem usar o elevador de 
serviço. 
 
As regras para garantir a boa convivência precisam ser aprovadas em assembleia por, pelo 
menos, dois terços dos moradores. A convenção do prédio pode definir também multas para punir 
o condômino antissocial, como prevê o Código Civil. 
 
Antes das multas e até mesmo da Justiça, o melhor caminho ainda é ter uma boa conversa. 
 
A inadimplência das taxas de condomínio também é motivo de dor de cabeça. Quem paga em dia 
reclama. Os moradores de um prédio de Belo Horizonte conseguiram acabar com a 
inadimplência, reduzindo os gastos. Eles mandaram construir um poço artesiano e uma 
subestação de tratamento de água e não usam mais a água da companhia de abastecimento. 
Além disso, o gás passou a ser encanado. O resultado é uma economia de R$ 10 mil por mês. 

 
(Disponível em: http://g1.globo.com/jornal‐hoje/noticia/2014/08/acordo 

‐e‐melhor‐opcao‐para‐briga‐entre‐vizinhos‐em‐condominios.html. Adaptado.) 
  

“Eles mandaram construir um poço artesiano e uma subestação de tratamento de água e não 
usam mais a água da companhia de abastecimento.” (6º§). Os termos destacados do trecho 

anterior, de acordo com a classe de palavras, classificam‐se, respectivamente, em 
 a) adjetivo, advérbio, artigo, verbo e substantivo. 
 b) preposição, adjetivo, verbo, conjunção e substantivo. 
 c) pronome, substantivo, advérbio, verbo e substantivo. 
 d) substantivo, substantivo, conjunção, pronome e adjetivo. 
  
Questão 20: CONSULPLAN - Aux Adm (Coimbra)/Pref Coimbra/2014  
Assunto: Classes de palavras  
Texto 

 
Súplica por uma árvore 

 

Um dia, um professor comovido falava‐me de árvores. Seu avô conhecera Andersen‐Andersen, 
esse pequeno deus que encantou para sempre a infância, todas as infâncias, com suas 
maravilhosas histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô desse comovido professor legara 
a seus descendentes uma recordação extremamente terna: ao sentir que se aproximava o fim de 
sua vida, pediu que o transportassem aos lugares amados, onde brincara em menino, para 
abraçar e beijar as árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, pureza, poesia – povoado 

de crianças, ramos, flores, pássaros... O professor comovido transportava‐se a esse tempo de 
ternura, pensava nesse avô tão sensível, e continuava a participar, com ele, dessa cordialidade 
geral, desse agradecido amor à Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua proteção, 
mesmo obscura e enigmática. 
 

Lembrei‐me de tudo isso ao contemplar uma árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 
dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de um táxi desgovernado. Segundo os 
técnicos, se não for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em breve: pois a pancada que a 

atingiu afetou‐a na profundidade da sua vida. 
 
Uma testemunha realista, meramente interessada na descrição dos fatos aparentes, contaria que, 
uma destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando dentro da quilometragem regular, foi 



abalroado por um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o motorista foi cuspido do seu 

lugar; e o carro, em movimento, dirigiu‐se, desgovernado, para cima, para baixo, para a direita e 
para a esquerda, até se amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar que o táxi levava 

passageiro, que, no seu lugar, aguardava o desfecho desse jogo de forças cumprindo‐se 
inexoráveis dentro das leis da física. 
 
Mas um observador mais sensível, mais dedicado ao que mora além das aparências – sem 
divergir da descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais agudo da situação, a bondosa, a 
caridosa, a dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua solidez estoica, deter o desvario da 
máquina, embora expondo ao risco a sua vida. 
 
Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de uma árvore? Num tempo em que os homens 
se destroem com pensamentos, palavras e atos, de que maneira se pode louvar uma árvore que 
protege e salva, embora anônima e em silêncio? A quem se deve pedir que venha, com os 
recursos de que os homens dispõem, impedir que se extinga a vida vegetal que salvou uma vida 

humana? Vinde, senhores da cidade! Tratai desta árvore‐símbolo! Tratai‐a com amor, porque está 
sofrendo, porque está ferida, porque não se queixa – e para que não se diga que os homens são 
menos generosos que as plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, prefácio  

e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global, 2012.) 
  
“Segundo os técnicos, se não for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em breve: pois a 

pancada que a atingiu afetou‐a na profundidade da sua vida.” (2º§) Os termos anteriormente 
destacados podem ser classificados, respectivamente, como 
 a) artigo, preposição e artigo. 
 b) artigo, pronome e pronome. 
 c) preposição, pronome e artigo. 
 d) artigo, preposição e preposição. 
 e) pronome, pronome e preposição. 
  
Questão 21: CONSULPLAN - Aux SerG (CMSAG)/CM SAG/2011  
Assunto: Substantivo  

A soja é um alimento completo? 
 
Conhecida há mais de 5000 anos no Oriente, a soja, nas últimas décadas, tornou-se um produto 
bastante conhecido e teve o seu consumo incentivado. Ela e alguns de seus derivados tornaram-
se conhecidos como “alimentos completos”. Deve-se saber, no entanto, que nenhum alimento por 
si só pode ser considerado completo, pois não possui a variedade de nutrientes de que 
necessitamos diariamente. 
 
A soja é uma planta pertencente à família das leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico, ervilha) 
e destaca-se por ser rica em proteínas, lipídios (gordura), fibras e algumas vitaminas e minerais. 

 
(Trilhas da Geografia/Roberta Stella/Fragmento) 

  
Assinale a seguir a única palavra no masculino: 
 a) Soja. 
 b) Alimento. 
 c) Lentilha. 
 d) Ervilha. 
 e) Planta. 
  
Questão 22: CONSULPLAN - Moto (Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  
Assunto: Substantivo  
Texto 



  
Quem lê muito pode tornar-se um bom leitor, não necessariamente um escritor competente. Caso 
contrário, bastaria a escola trabalhar uma lista de livros e cobrar as leituras em avaliações. 
  
Escrever bem depende fundamentalmente de uma leitura crítica do mundo, de um interesse real 
pelas coisas. Não me refiro a nada transcendental, mas a tudo o que permeia o cotidiano. 
  
É possível desenvolver essa postura no adolescente? Sim. Mas a escola tem apenas parte da 
responsabilidade nisso. Adolescentes que em sua vivência não elaboram suas próprias 
experiências terão menos chances de desenvolver-se na escola. 
 
Todo texto é fonte de informações, exemplo de possibilidade de trabalho com linguagem. Ler não 
adianta nada? Seria ingenuidade dizer que não. Mas de pouco adianta a leitura com a qual não 
dialogamos, sobre a qual nada pensamos. 
 
E de que adianta um curso de redação? Torna mais conscientes alguns processos de criação; 
exercita técnicas de elaboração de texto e pode despertar interesse pelo trabalho de criação. 
  

(Maria Tereza A. Campos, consultora de Educação.) 
  
Assinale a única palavra que encontra-se no aumentativo. 
 a)  Criação. 
 b)  Redação. 
 c)  Avaliação. 
 d)  Dramalhão. 
 e)  Elaboração. 
  
  
Questão 23: CONSULPLAN - Moto (Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  
Assunto: Substantivo  
Texto 
  
Quem lê muito pode tornar-se um bom leitor, não necessariamente um escritor competente. Caso 
contrário, bastaria a escola trabalhar uma lista de livros e cobrar as leituras em avaliações. 
  
Escrever bem depende fundamentalmente de uma leitura crítica do mundo, de um interesse real 
pelas coisas. Não me refiro a nada transcendental, mas a tudo o que permeia o cotidiano. 
  
É possível desenvolver essa postura no adolescente? Sim. Mas a escola tem apenas parte da 
responsabilidade nisso. Adolescentes que em sua vivência não elaboram suas próprias 
experiências terão menos chances de desenvolver-se na escola. 
 
Todo texto é fonte de informações, exemplo de possibilidade de trabalho com linguagem. Ler não 
adianta nada? Seria ingenuidade dizer que não. Mas de pouco adianta a leitura com a qual não 
dialogamos, sobre a qual nada pensamos. 
 
E de que adianta um curso de redação? Torna mais conscientes alguns processos de criação; 
exercita técnicas de elaboração de texto e pode despertar interesse pelo trabalho de criação. 
  

(Maria Tereza A. Campos, consultora de Educação.) 
  
Das palavras transcritas do texto, assinale a única que se encontra no masculino. 
 a)  Crítica. 
 b)  Leitura. 
 c)  Escola. 
 d)  Trabalho. 



 e)  Elaboração. 
  
Questão 24: CONSULPLAN - TJ TSE/TSE/Administrativa/2012  
Assunto: Substantivo  

Presente perfeito 
 
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 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 caríssimo 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, você ficará bem se levar um bom vinho para o almoço de Dia das Mães na casa 
da sogra. Experimente, porém, sacar a carteira e estender-lhe R$ 200 ao fim da refeição e se 
tornará “persona non grata” para sempre naquele lar. 
 
Essas incongruências chamaram a atenção de economistas comportamentais, que 
desenvolveram modelos para explicá-las. Aparentemente, vivemos em dois mundos distintos, o 
das relações sociais e o da economia de mercado. Enquanto o primeiro é regido por valores 
como amor e lealdade, o segundo tem como marca indexadores monetários e contratos. Sempre 
que misturamos os dois registros, surgem mal-entendidos. 
  
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 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. 
 
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.Paulo, 4/12/2011, com adaptações) 

  
Em vales-presentes, o plural se fez com a flexão dos dois elementos. Assinale a palavra 
composta em que se devem pluralizar igualmente os dois elementos. 
 a)  reco-reco 
 b)  tique-taque 
 c)  guarda-roupa 
 d)  primeiro-ministro 
  
Questão 25: CONSULPLAN - GMA (Natividade)/Pref Natividade/2014  
Assunto: Verbo  
Texto 

 
Acordo é melhor opção para briga entre vizinhos em condomínios 

 
Falta de pagamento e vagas de garagem são motivos para brigas. 

Animais de estimação também causam conflitos entre vizinhos. 
 
Brigas entre vizinhos nos prédios de apartamentos são cada vez mais comuns. As causas mais 
comuns são a falta de pagamento do condomínio, os animais de estimação e as vagas de 



garagem. Nesses casos, chegar a um acordo antes de recorrer à Justiça é sempre a melhor 
opção. 
 

Um morador perdeu a cabeça, quebrou o limpador de para‐brisas, a antena e a maçaneta do 
carro de uma vizinha. Tudo porque ela estacionou na vaga dele. Em outro caso, uma moradora foi 
agredida por três mulheres dentro do elevador. Ela teria arranhado o carro de uma delas na 
garagem e as moradoras acabaram brigando feio. Muitos prédios têm mais carros do que vagas, 
o que resulta em motoristas ficando presos, sem poder sair. Outro motivo para brigas. 
 
Os condomínios têm mais carros e mais cachorros também. Pesquisa da Associação de 
Petshops, metade das famílias brasileiras tem animais domésticos. Os síndicos não podem 
proibir, mas é importante que os animais não incomodem a vizinhança. Em alguns prédios, por 
exemplo, os cachorros não podem circular na área de lazer e só podem usar o elevador de 
serviço. 
 
As regras para garantir a boa convivência precisam ser aprovadas em assembleia por, pelo 
menos, dois terços dos moradores. A convenção do prédio pode definir também multas para punir 
o condômino antissocial, como prevê o Código Civil. 
 
Antes das multas e até mesmo da Justiça, o melhor caminho ainda é ter uma boa conversa. 
 
A inadimplência das taxas de condomínio também é motivo de dor de cabeça. Quem paga em dia 
reclama. Os moradores de um prédio de Belo Horizonte conseguiram acabar com a 
inadimplência, reduzindo os gastos. Eles mandaram construir um poço artesiano e uma 
subestação de tratamento de água e não usam mais a água da companhia de abastecimento. 
Além disso, o gás passou a ser encanado. O resultado é uma economia de R$ 10 mil por mês. 

 
(Disponível em: http://g1.globo.com/jornal‐hoje/noticia/2014/08/acordo 

‐e‐melhor‐opcao‐para‐briga‐entre‐vizinhos‐em‐condominios.html. Adaptado.) 
  

Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO pertence à classe gramatical dos demais. 
 a) “Brigas entre vizinhos nos prédios de apartamentos são cada vez mais comuns.” (1º§) 
 b) “Antes das multas e até mesmo da Justiça, o melhor caminho ainda é ter uma boa conversa.” 
(5º§) 
 c) “Ela teria arranhado o carro de uma delas na garagem e as moradoras acabaram brigando 
feio.” (2º§) 
 d) “A convenção do prédio pode definir também multas para punir o condômino antissocial, como 
prevê o Código Civil.” (4º§) 
  
Questão 26: CONSULPLAN - TJ TRE MG/TRE MG/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015  
Assunto: Verbo  

Eleições no Brasil 
 

Thais Pacievitch. 
 
As eleições no Brasil são 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. À 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 são 
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 – para os cargos de Prefeito (e vice) e Vereadores. 
  



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 Prefeitos), 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 Brasília, 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 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. É 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. 
  
Desde 2000, com o uso das urnas eletrônicas, as eleições brasileiras passaram a ser totalmente 
informatizadas, 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: 10/03/2015.) 

  
No trecho “Para os cargos do Poder Executivo (Presidente, Governadores e Prefeitos), pode 
haver segundo turno, a ser realizado no último domingo de outubro.” (3º§), a forma verbal “pode 
haver” exerce o valor semântico de 
 a)  dúvida. 
 b)  hipótese. 
 c)  condição. 
 d)  consequência. 
  
Questão 27: CONSULPLAN - AJ (TRE SC)/TRE SC/Apoio Especializado/Engenharia/2008  
Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais  
TEXTO: 
  

O homem – gravador 
 
Dizer que ele era louco por música é pouco. Lionel Mapleson era filho do secretário musical da 
rainha Vitória, sobrinho de um dos maiores empresários ingleses de óperas e já havia estudado 
canto e violino. Mas só sossegou quando conseguiu, aos 25 anos, virar bibliotecário do 
Metropolitan Opera de Nova York, desde aquela época a maior casa americana de espetáculos 
de música erudita. 
 
Nascido na Inglaterra e radicado dos EUA, Mapleson era amigo pessoal de Thomas Edison, de 
quem adquiriu um fonógrafo. Naquele ano de 1900, esse aparelho enorme, com cilindros de cera 
em vez de discos e um cornetão do tamanho de uma pessoa, era o que havia de mais moderno 
em termos de gravação e reprodução de som. 
 
Fascinado com seu novo brinquedinho, Mapleson teve uma idéia genial: gravar as apresentações 
de ópera do Metropolitan para colecioná-las e ouvi-las quando quisesse. Até então, ninguém tinha 
tido a sacada de gravar shows ao vivo. Mesmo porque, como já foi possível perceber, aquele 
gravadorzinho do começo do século 20 estava longe de ser um aparelho de bolso. Só mesmo 



com muita influência para convencer os administradores da casa a colocar o trambolho dentro do 
ponto – um buraco na beira do palco de onde auxiliares sopravam o texto da ária para os 
cantores. Mas, como prejudicava a visão, o fonógrafo foi gongado pela platéia. O jeito foi levá-lo 
para a coxia, o que justifica a péssima qualidade das gravações: “É como ouvir concerto num 
camarim cheio de gente através de uma porta que fica abrindo e fechando”, definiu um amigo. 
 
Por 4 anos, Mapleson gravou centenas de cilindros de dois minutos, entre eles os únicos registros 
de óperas cantadas por Jean de Reszke, o maior tenor do mundo até aparecer Caruso. Também 
são dele as primeiras gravações de hits eruditos como a ária Ritorna Vincitor da ópera Aída, de 
Verdi, e o Coro dos Soldados, do Fausto de Gounod. Mas a festa acabou quando grandes 
gravadoras, pegando carona na idéia de Mapleson, fecharam contratos para registrar os recitais. 
Delicadamente, o Metropolitan pediu que ele levasse seu brinquedinho de volta para casa. E 
Mapleson voltou ao anonimato. Até tentou negociar com gravadoras londrinas para ter seus 
cilindros transformados em discos. Mas isso só aconteceu no final de sua vida, quando as 
gravações foram redescobertas por colecionadores e acabaram reeditadas em elepês. 
 
Mapleson morreu aos 72 anos, ainda como bibliotecário do teatro, sem imaginar que os frutos da 
sua inocente idéia traria muita alegria aos fãs de música erudita e inspiraria a maior dor de 
cabeça da indústria fonográfica: a pirataria. 

 
(Texto Ayrton Mugnaini Jr.Revista “ Superinteressante”. Julho/2008 p. 54.) 

  
Assinale a alternativa em que há ERRO de flexão verbal: 
 a) Todos diziam que ele era louco por música. 
 b) Não queiram destruir as gravações das óperas. 
 c) Se as gravadoras proporem um bom negócio, ele concordará. 
 d) Peça a ele que leve seu brinquedinho de volta para casa. 
 e) Quando o vir, fale com ele. 
  
Questão 28: CONSULPLAN - Aux FOP (Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012  
Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais  
Texto 

 
É preciso aperfeiçoar a Lei Seca 

 
Embora não tenha sido capaz de atender às generosas expectativas anunciadas no momento em 
que foi aprovada pelo Congresso, os números oficiais comprovam que a Lei Seca ajuda a reduzir 
o desperdício de vidas humanas. Contando indenizações por morte pagas às famílias de vítimas 
de acidentes fatais, um levantamento do Departamento Nacional de Trânsito mostra que, em 
2007, quando a legislação ainda não entrara em vigor, morria uma pessoa a cada 742 veículos. 
Em 2009, o último ano para o qual todos os dados estão disponíveis e o segundo da Lei Seca, 
morria uma pessoa para cada 1.119 veículos. 
 
Embora esses resultados não possam ser considerados civilizados, é bom advertir que eles 
podem piorar. A Lei Seca já nasceu com uma ambiguidade. Com base no princípio constitucional 
de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, nenhum motorista pode ser 
forçado a fazer o teste do bafômetro nem submeter-se contra a vontade a um exame de sangue 
para comprovar o nível de álcool no organismo. 
 
Em hora oportuna, o governo federal e os parlamentares debatem ideias para aperfeiçoar a Lei 
Seca. É uma preocupação correta. 
  

(Época, 9 de abril de 2012) 
  
As frases transcritas do texto apresentam o mesmo tempo verbal, EXCETO: 
 a) “... os números oficiais comprovam que a Lei Seca ajuda a reduzir...” 



 b) “... morria uma pessoa para cada 1.119 veículos.” 
 c) “... é bom advertir que eles podem piorar.” 
 d) “ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo...” 
 e) “... um levantamento do Departamento Nacional de Trânsito mostra que,...” 
  
Questão 29: CONSULPLAN - Ag PM (IBGE)/IBGE/2011  
Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais  
TEXTO I: 

 
POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) 2008-2009: mais de 90% da população 

comem poucas frutas, legumes e verduras 
 
O consumo alimentar da população brasileira combina a tradicional dieta à base de arroz e feijão 
com alimentos com poucos nutrientes e muitas calorias. A ingestão diária de frutas, legumes e 
verduras está abaixo dos níveis recomendados pelo Ministério da Saúde (400g) para mais de 
90% da população. Já as bebidas com adição de açúcar (sucos, refrescos e refrigerantes) têm 
consumo elevado, especialmente entre os adolescentes, que ingerem o dobro da quantidade 
registrada para adultos e idosos, além de apresentarem alta frequência de consumo de biscoitos, 
linguiças, salsichas, mortadelas, sanduíches e salgados e uma menor ingestão de feijão, saladas 
e verduras. 
 
A ingestão de alguns componentes de uma dieta saudável, como arroz, feijão, peixe fresco e 
farinha de mandioca, diminui à medida que aumenta o rendimento familiar per capita. Já o 
consumo de pizzas, salgados fritos, doces e refrigerantes se eleva. A ingestão de frutas, verduras 
e laticínios diet/light também aumenta com a renda. 
 
Na área rural, as médias de consumo individual diário foram maiores para arroz, feijão, peixe 
fresco, batata-doce, farinha de mandioca e manga, entre outros. Já na área urbana, destacaram-
se refrigerantes, pães, cervejas, pizzas e biscoitos recheados. 
 
O consumo médio de calorias fora do domicílio correspondeu a aproximadamente 16% da 
ingestão calórica total e foi maior nas áreas urbanas, na região Sudeste, entre os homens e para 
indivíduos na faixa de renda familiar per capita mais elevada. 
 
Entre as prevalências de inadequação de consumo (percentuais de pessoas que ingerem 
determinado nutriente em níveis abaixo das necessidades diárias ou acima do limite 
recomendado) destacam-se o excesso de gorduras saturadas e açúcar (82% e 61% da 
população, respectivamente) e escassez de fibras (68% da população). 

 
(http://www.ibge.gov.br / com adaptações) 

  
“Na área rural, as médias de consumo individual diário foram maiores para arroz, feijão, peixe 
fresco, batata-doce, farinha de mandioca e manga, entre outros.” Assinale a frase em que o verbo 
está flexionado nos mesmos tempo e modo do verbo em destaque. 
 a) Jamais esteve naquele lugar. 
 b) Não participarei deste evento. 
 c) Compareça à secretaria agora. 
 d) Sempre tomava aquelas atitudes. 
 e) Não acredito nesta possibilidade. 
  
Questão 30: CONSULPLAN - Aux Adm (Monte Belo)/Pref Monte Belo/I/2011  
Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais  
Nesta trajetória, em parte minha, em parte de minhas ficções – já escritas ou ainda nem definidas 
– ficou-me a certeza de que o bem supremo não é a vida mas uma vida digna; o bem maior não é 
o amor mas um amor que dê alegria e paz – e que, mesmo se terminar, continuará nos 
aquecendo na memória. 



 
E que há sempre, em algum lugar talvez inesperado, a possibilidade de música e voo. 
 
Não há fase da vida para ser paciente e virtuoso; não há idade para ser belo, amoroso e sensual. 
 
De todos os meus livros, este é especialmente uma série de reflexões, em prosa e em poesia, 
sobre os medos e alegrias, ganhos e perdas que nos traz o amor em suas várias formas. Ele nos 
faz melhores se tiver sido bom; nos ajuda a aceitar a transformação se tiver sido terno; nos 
ensina a respeitar a liberdade se tiver sido sagrado. E se for tudo isso, certamente será um amor 
demorado, um amor delicado, um digno amor; mesmo doente vestirá seu traje de baile para não 
perturbar a calma de quem é amado; mesmo solitário porá a máscara da festa para não inquietar 
quem precisa partir. 
 
Não sei se fui capaz dele ou se o mereci, mas esse amor – cuja duração nem sempre importa – 
vale muitas vidas e não nos pertence. Foi colocado em nós como um aroma num frasco, guiado 
por outra mão que não a do mero acaso. Tem em si uma luz que a maturidade torna mais vibrante 
e espalhada – e, apesar das dores, muito mais enternecida. 
  

(Lya Luft) 
  
Assinale a afirmativa que apresenta verbo no presente do indicativo. 
 a)  “Certamente será um amor demorado.” 
 b)  “Ficou-me a certeza de que o bem supremo não é a vida mas uma vida digna.” 
 c)  “Ele nos faz melhores se tiver sido bom.” 
 d)  “Foi colocado em nós como um aroma num frasco,...” 
 e)  “Não sei se fui capaz dele ou se o mereci,...” 
  
Questão 31: CONSULPLAN - Fisc (Cantagalo)/Pref Cantagalo/Obras/2013  
Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais  
Texto 

 
Ceará, o berço do Pacto 

 
Programa que inspirou o pacto nacional nasceu em Sobral e é criticado por ter material didático 

padronizado e estar baseado em avaliações. 
 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é uma colcha de retalhos que articula diversas 
experiências de alfabetização no Brasil aliadas à formação de professores, a exemplo do Pró-
Letramento. Mas a principal inspiração e modelo essencial para o Pnaic é um programa do 
governo do Ceará. O programa que nasceu em Sobral foi introduzido em 2004 para a erradicação 
do analfabetismo no município e batizado de Programa pela Alfabetização na Idade Certa (Paic). 
 
Reflexo no Ideb 
 
O Paic surgiu da constatação de que apenas 15% dos alunos do 2º ano do ensino fundamental 
do Ceará liam e compreendiam um pequeno texto, e somente 42% conseguiram produzir um 
pequeno texto (nenhum foi considerado ortográfico). 
 
Com o auxílio da Undime e da Unicef, o Paic conseguiu capilaridade nos municípios, e se 
concentrou em cinco eixos: gestão da educação municipal, avaliação externa, alfabetização, 
educação infantil, literatura infantil e formação do leitor. Desde então, o Ideb do estado para o 4º e 
5º ano pulou de 3,2, em 2005, para 4,9 em 2011 (o esperado era 4,0). Se em 2007 apenas 15 
municípios, de um universo de 184, tinham nível considerado desejável de alfabetização (um 
deles era Sobral), em 2011 praticamente todos os municípios alcançaram o mesmo patamar (com 
a exceção de cinco, que ficaram no nível “suficiente”, segundo mais alto). 
  



Para Idevaldo Bodião, ex-professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do 
Ceará, ex-secretário de Educação e Assistência Social de Fortaleza e membro do Comitê Ceará 
da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, os rápidos resultados da iniciativa foram o 
principal atrativo da atenção do MEC. “Com a troca de ministros, era preciso encontrar um 
programa rápido e urgente que desse resultados imediatos. E não é fácil propor, gestar e criar um 
programa para aplicá-lo nacionalmente e que tenha resultados em um ano ou dois no máximo. 
Então, a saída foi encontrar algo que já existia, e que pudesse ter visibilidade e capilaridade”, 
analisa. 
  
Diferenças no material 
  
A principal diferença entre o Paic e o Pnaic está no modelo de material adotado nas formações de 
orientadores de estudo. Enquanto o Pacto reuniu pesquisadores do Brasil inteiro para elaborar 
um material aberto e que respeitasse contextos locais e desse liberdade para o professor 
alfabetizador embasar sua própria prática pedagógica, o Paic criou um material único para o 
estado que, apesar de sua boa qualidade, segundo Bodião, tolheu a autonomia do professor. 
  
Nesse sentido, a formação seria mais um treinamento para aplicar as apostilas do que 
fundamentos para o educador refletir e elaborar suas próprias práticas. “Minha preocupação é 
que se amanhã tirarmos o material desse professor, como ele dará aula? Ele fica absolutamente 
órfão.” E uma dependência como essa do material exigiria uma formação continuada permanente, 
o que não acontece. Dessa forma, a iniciativa estaria fadada a ser extinta tão logo não houvesse 
mais o material, deixando os educadores reféns de uma política que pode ser alterada com uma 
mudança de governo. 
 
Maria do Rosário Longo Mordatti, professora titular da Unesp-Marília e presidente da Associação 
Brasileira de Alfabetização faz ressalvas a materiais prontos. “Todos os materiais previamente 
elaborados têm em princípio um problema: sua possibilidade de utilização é bem genérica e 
ampla para todas as situações”, afirma. “O que ocorre na sala de aula e faz o aluno aprender é a 
relação que se estabelece entre professor e aluno.” 
 
Segundo Maria do Socorro Nunes Macedo, professora da Universidade Federal de São João Del 
Rei (UFSJ) e coordenadora do GT de Alfabetização, Leitura e Escrita da Anped, o Pnaic busca 
driblar justamente essa questão do material da experiência do Ceará, em vez de elaborar um 
conteúdo único, instrumentalizando o professor para fazer um trabalho a partir do contexto em 
que está inserido. 
 
Leitura do mundo 
 
Outra preocupação expressada por Bodião em relação ao Paic é com a valorização quase que 
absoluta de conteúdos de língua portuguesa, deixando de lado a leitura do mundo citada por 
Paulo Freire (“A leitura do mundo precede a leitura da palavra”, dizia o educador). Para Bodião, o 
processo de alfabetização deveria auxiliar os alunos a entenderem o mundo a partir da palavra 
escrita, e não simplesmente a aplicarem conteúdos disciplinares. 
  
A avaliação é um dos alicerces do Paic, e o seu modelo inspirou o Pacto Nacional. Isso leva ao 
questionamento, segundo Bodião, sobre o que a avaliação realmente avalia. “Ela avalia se o 
professor está cumprindo as diretrizes na formatação do Paic. Então qualquer outro professor que 
tenha um processo de alfabetização diferente não vai bem na avaliação, e isso não quer dizer 
que ele ensina errado, mas que ele não ensina como no material do Paic”, argumenta. 
  
Os resultados rápidos permitidos pela avaliação são o maior atrativo de programas como o Paic e 
o Pnaic. O modelo adotado pelas iniciativas, diz Bodião, é capaz de mudar mapas de 
alfabetização no curto prazo, em cerca de dois anos. Isso seria ideal, se houvesse um legado 
deixado pelas experiências. O especialista teme, dessa forma, que em dez anos nada reste 



desses programas. “Parece que só sobrevivem enquanto existe o treinamento para a aplicação 
do material que está pronto. Não se investe na compreensão autônoma dos próprios professores. 
E isso é um complicador que não tem sido tratado.” 
  

(Carmen Guerreiro. Ceará, o berço do Pacto. Educação, São Paulo, Ano 17, n. 193, p. 72-74. Maio/2013.) 
  

Quanto à classificação verbal do termo sublinhado, marque a alternativa correta. 
 a)  “... conseguiu capilaridade nos municípios,...” – futuro do presente 
 b)  “... a avaliação é um dos alicerces do Paic,...” – pretérito imperfeito 
 c)  “... a formação seria mais um treinamento...” – presente do indicativo 
 d)  “... se houvesse um legado deixado pelas experiências.” – pretérito perfeito 
 e)  “... e somente 42% conseguiram produzir um pequeno texto...” – pretérito perfeito 
  
Questão 32: CONSULPLAN - Ass Adm (Natividade)/Pref Natividade/2014  
Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais  
Texto 

 
Súplica por uma árvore 

 

Um dia, um professor comovido falava‐me de árvores. Seu avô conhecera Andersen‐Andersen, 
esse pequeno deus que encantou para sempre a infância, todas as infâncias, com suas 
maravilhosas histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô desse comovido professor legara 
a seus descendentes uma recordação extremamente terna: ao sentir que se aproximava o fim de 
sua vida, pediu que o transportassem aos lugares amados, onde brincara em menino, para 
abraçar e beijar as árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, pureza, poesia – povoado 

de crianças, ramos, flores, pássaros... O professor comovido transportava‐se a esse tempo de 
ternura, pensava nesse avô tão sensível, e continuava a participar, com ele, dessa cordialidade 
geral, desse agradecido amor à Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua proteção, 
mesmo obscura e enigmática. 
 

Lembrei‐me de tudo isso ao contemplar uma árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 
dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de um táxi desgovernado. Segundo os 
técnicos, se não for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em breve: pois a pancada que a 

atingiu afetou‐a na profundidade da sua vida. 
 
Uma testemunha realista, meramente interessada na descrição dos fatos aparentes, contaria que, 
uma destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando dentro da quilometragem regular, foi 
abalroado por um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o motorista foi cuspido do seu 

lugar; e o carro, em movimento, dirigiu‐se, desgovernado, para cima, para baixo, para a direita e 
para a esquerda, até se amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar que o táxi levava 

passageiro, que, no seu lugar, aguardava o desfecho desse jogo de forças cumprindo‐se 
inexoráveis dentro das leis da física. 
 
Mas um observador mais sensível, mais dedicado ao que mora além das aparências – sem 
divergir da descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais agudo da situação, a bondosa, a 
caridosa, a dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua solidez estoica, deter o desvario da 
máquina, embora expondo ao risco a sua vida. 
 
Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de uma árvore? Num tempo em que os homens 
se destroem com pensamentos, palavras e atos, de que maneira se pode louvar uma árvore que 
protege e salva, embora anônima e em silêncio? A quem se deve pedir que venha, com os 
recursos de que os homens dispõem, impedir que se extinga a vida vegetal que salvou uma vida 

humana? Vinde, senhores da cidade! Tratai desta árvore‐símbolo! Tratai‐a com amor, porque está 
sofrendo, porque está ferida, porque não se queixa – e para que não se diga que os homens são 
menos generosos que as plantas. 



 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, 

prefácio e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global,  
2012.) 

  
“Uma testemunha realista, meramente interessada na descrição dos fatos aparentes, contaria 
que, uma destas tardes, um pobre táxi...” (3º§). Os tempos verbais assumem vários valores 
semânticos. Na passagem anterior, a forma verbal “contaria” exprime uma ação 
 a) incerta. 
 b) passada. 
 c) rotineira. 
 d) concluída. 
  
Questão 33: CONSULPLAN - Ass Adm (Natividade)/Pref Natividade/2014  
Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais  
Texto 

 
Súplica por uma árvore 

 

Um dia, um professor comovido falava‐me de árvores. Seu avô conhecera Andersen‐Andersen, 
esse pequeno deus que encantou para sempre a infância, todas as infâncias, com suas 
maravilhosas histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô desse comovido professor legara 
a seus descendentes uma recordação extremamente terna: ao sentir que se aproximava o fim de 
sua vida, pediu que o transportassem aos lugares amados, onde brincara em menino, para 
abraçar e beijar as árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, pureza, poesia – povoado 

de crianças, ramos, flores, pássaros... O professor comovido transportava‐se a esse tempo de 
ternura, pensava nesse avô tão sensível, e continuava a participar, com ele, dessa cordialidade 
geral, desse agradecido amor à Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua proteção, 
mesmo obscura e enigmática. 
 

Lembrei‐me de tudo isso ao contemplar uma árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 
dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de um táxi desgovernado. Segundo os 
técnicos, se não for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em breve: pois a pancada que a 

atingiu afetou‐a na profundidade da sua vida. 
 
Uma testemunha realista, meramente interessada na descrição dos fatos aparentes, contaria que, 
uma destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando dentro da quilometragem regular, foi 
abalroado por um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o motorista foi cuspido do seu 

lugar; e o carro, em movimento, dirigiu‐se, desgovernado, para cima, para baixo, para a direita e 
para a esquerda, até se amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar que o táxi levava 

passageiro, que, no seu lugar, aguardava o desfecho desse jogo de forças cumprindo‐se 
inexoráveis dentro das leis da física. 
 
Mas um observador mais sensível, mais dedicado ao que mora além das aparências – sem 
divergir da descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais agudo da situação, a bondosa, a 
caridosa, a dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua solidez estoica, deter o desvario da 
máquina, embora expondo ao risco a sua vida. 
 
Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de uma árvore? Num tempo em que os homens 
se destroem com pensamentos, palavras e atos, de que maneira se pode louvar uma árvore que 
protege e salva, embora anônima e em silêncio? A quem se deve pedir que venha, com os 
recursos de que os homens dispõem, impedir que se extinga a vida vegetal que salvou uma vida 

humana? Vinde, senhores da cidade! Tratai desta árvore‐símbolo! Tratai‐a com amor, porque está 
sofrendo, porque está ferida, porque não se queixa – e para que não se diga que os homens são 
menos generosos que as plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, 



prefácio e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global,  
2012.) 

  
Em todas as frases a seguir, transcritas do texto, as formas verbais estão flexionadas no mesmo 
tempo, EXCETO: 
 a) “Lembrei‐me de tudo isso...” (2º§) 
 b) “... pois a pancada que a atingiu afetou‐a...” (2º§) 
 c) “ … essa árvore deverá morrer dentro em breve:…” (2º§) 

 d) “ ... e o carro, em movimento, dirigiu‐se, desgovernado,...” (3º§) 
  
Questão 34: CONSULPLAN - Aux Adm (Coimbra)/Pref Coimbra/2014  
Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais  
Texto 

 
Súplica por uma árvore 

 

Um dia, um professor comovido falava‐me de árvores. Seu avô conhecera Andersen‐Andersen, 
esse pequeno deus que encantou para sempre a infância, todas as infâncias, com suas 
maravilhosas histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô desse comovido professor legara 
a seus descendentes uma recordação extremamente terna: ao sentir que se aproximava o fim de 
sua vida, pediu que o transportassem aos lugares amados, onde brincara em menino, para 
abraçar e beijar as árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, pureza, poesia – povoado 
de crianças, ramos, flores, pássaros... O professor comovido transportava-se a esse tempo de 
ternura, pensava nesse avô tão sensível, e continuava a participar, com ele, dessa cordialidade 
geral, desse agradecido amor à Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua proteção, 
mesmo obscura e enigmática. 
 

Lembrei‐me de tudo isso ao contemplar uma árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 
dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de um táxi desgovernado. Segundo os 
técnicos, se não for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em breve: pois a pancada que a 

atingiu afetou‐a na profundidade da sua vida. 
 
Uma testemunha realista, meramente interessada na descrição dos fatos aparentes, contaria que, 
uma destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando dentro da quilometragem regular, foi 
abalroado por um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o motorista foi cuspido do seu 
lugar; e o carro, em movimento, dirigiu-se, desgovernado, para cima, para baixo, para a direita e 
para a esquerda, até se amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar que o táxi levava 

passageiro, que, no seu lugar, aguardava o desfecho desse jogo de forças cumprindo‐se 
inexoráveis dentro das leis da física. 
 
Mas um observador mais sensível, mais dedicado ao que mora além das aparências – sem 
divergir da descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais agudo da situação, a bondosa, a 
caridosa, a dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua solidez estoica, deter o desvario da 
máquina, embora expondo ao risco a sua vida. 
 
Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de uma árvore? Num tempo em que os homens 
se destroem com pensamentos, palavras e atos, de que maneira se pode louvar uma árvore que 
protege e salva, embora anônima e em silêncio? A quem se deve pedir que venha, com os 
recursos de que os homens dispõem, impedir que se extinga a vida vegetal que salvou uma vida 

humana? Vinde, senhores da cidade! Tratai desta árvore‐símbolo! Tratai‐a com amor, porque está 
sofrendo, porque está ferida, porque não se queixa – e para que não se diga que os homens são 
menos generosos que as plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, prefácio  

e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global, 2012.) 
  
“Uma testemunha realista, meramente interessada na descrição dos fatos aparentes, contaria 



que, uma destas tardes, um pobre táxi...” (3º§). Os tempos verbais assumem vários valores 
semânticos. Na passagem anterior, a forma verbal “contaria” exprime uma ação 
 a) incerta. 
 b) passada. 
 c) rotineira. 
 d) concluída. 
 e) imperativa. 
  
Questão 35: CONSULPLAN - Aux Adm (Coimbra)/Pref Coimbra/2014  
Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais  
Texto 

 
Súplica por uma árvore 

 

Um dia, um professor comovido falava‐me de árvores. Seu avô conhecera Andersen‐Andersen, 
esse pequeno deus que encantou para sempre a infância, todas as infâncias, com suas 
maravilhosas histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô desse comovido professor legara 
a seus descendentes uma recordação extremamente terna: ao sentir que se aproximava o fim de 
sua vida, pediu que o transportassem aos lugares amados, onde brincara em menino, para 
abraçar e beijar as árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, pureza, poesia – povoado 

de crianças, ramos, flores, pássaros... O professor comovido transportava‐se a esse tempo de 
ternura, pensava nesse avô tão sensível, e continuava a participar, com ele, dessa cordialidade 
geral, desse agradecido amor à Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua proteção, 
mesmo obscura e enigmática. 
 

Lembrei‐me de tudo isso ao contemplar uma árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 
dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de um táxi desgovernado. Segundo os 
técnicos, se não for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em breve: pois a pancada que a 

atingiu afetou‐a na profundidade da sua vida. 
 
Uma testemunha realista, meramente interessada na descrição dos fatos aparentes, contaria que, 
uma destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando dentro da quilometragem regular, foi 
abalroado por um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o motorista foi cuspido do seu 

lugar; e o carro, em movimento, dirigiu‐se, desgovernado, para cima, para baixo, para a direita e 
para a esquerda, até se amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar que o táxi levava 

passageiro, que, no seu lugar, aguardava o desfecho desse jogo de forças cumprindo‐se 
inexoráveis dentro das leis da física. 
 
Mas um observador mais sensível, mais dedicado ao que mora além das aparências – sem 
divergir da descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais agudo da situação, a bondosa, a 
caridosa, a dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua solidez estoica, deter o desvario da 
máquina, embora expondo ao risco a sua vida. 
 
Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de uma árvore? Num tempo em que os homens 
se destroem com pensamentos, palavras e atos, de que maneira se pode louvar uma árvore que 
protege e salva, embora anônima e em silêncio? A quem se deve pedir que venha, com os 
recursos de que os homens dispõem, impedir que se extinga a vida vegetal que salvou uma vida 

humana? Vinde, senhores da cidade! Tratai desta árvore‐símbolo! Tratai‐a com amor, porque está 
sofrendo, porque está ferida, porque não se queixa – e para que não se diga que os homens são 
menos generosos que as plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, prefácio  

e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global, 2012.) 
  
Em todas as frases a seguir, transcritas do texto, as formas verbais estão flexionadas no mesmo 
tempo, EXCETO: 



 a) “Lembrei‐me de tudo isso...” (2º§) 
 b) “... pois a pancada que a atingiu afetou‐a...” (2º§) 
 c) “ … essa árvore deverá morrer dentro em breve:…” (2º§) 

 d) “ ... e o carro, em movimento, dirigiu‐se, desgovernado,...” (3º§) 
 e) “ … esse pequeno deus que encantou para sempre a infância,…” (1º§) 
  
Questão 36: CONSULPLAN - Aux Lab (MAPA)/MAPA/2014  
Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais  

 
  

No 8º objetivo, “Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento”, a forma verbal apresentada 
indica ação 
 a)  futura. 
 b)  imposta. 
 c)  contínua. 
 d)  finalizada. 
  
Questão 37: CONSULPLAN - TJ TSE/TSE/Administrativa/2012  
Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais  

Presente perfeito 
 
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 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 caríssimo 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, você ficará bem se levar um bom vinho para o almoço de Dia das Mães na casa 
da sogra. Experimente, porém, sacar a carteira e estender-lhe R$ 200 ao fim da refeição e se 
tornará “persona non grata” para sempre naquele lar. 
 
Essas incongruências chamaram a atenção de economistas comportamentais, que 
desenvolveram modelos para explicá-las. Aparentemente, vivemos em dois mundos distintos, o 
das relações sociais e o da economia de mercado. Enquanto o primeiro é regido por valores 
como amor e lealdade, o segundo tem como marca indexadores monetários e contratos. Sempre 
que misturamos os dois registros, surgem mal-entendidos. 
  
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 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. 
 
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.Paulo, 4/12/2011, com adaptações) 

  
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... 



 b)  Experimenta, porém, sacar tua carteira... 
 c)  Experimentais, porém, sacar vossa carteira... 
 d)  Experimenteis, porém, sacar vossa carteira... 
  
  
Questão 38: CONSULPLAN - Ana Sis (Natividade)/Pref Natividade/2014  
Assunto: Vozes (voz passiva e voz ativa)  
Texto 

 
O prazer de matar 

 
Não passa uma semana sem que novos atentados matem dezenas de pessoas. Isso acontece 
com mais frequência no Iraque, no Egito, no Afeganistão, na Síria, em países da África Central. 
Matar inocentes indiscriminadamente é difícil de entender. Toda vez que leio uma notícia dessas, 

surpreendo‐me como se a lesse pela primeira vez. 
 
Não há dúvida de que homicídio puro e simples não deixa de me espantar. De fato, tirar 
deliberadamente a vida de alguém é coisa que não compreendo nem aceito. Mas sei, como todo 
mundo, que, dependendo do seu temperamento, pode uma pessoa perder a cabeça e matar um 
suposto inimigo. 
 
Há, porém, pessoas que têm o prazer de matar e, por isso mesmo, fazem isso com certa 

frequência. Lembro‐me de um jovem que foi preso logo depois de liquidar um desafeto. Quando o 
policial lhe disse que no próximo ano seria maior de idade e, se voltasse a matar alguém, iria para 
a cadeia, ele respondeu: “Pois é, não posso perder tempo”. 
 
No que se refere aos atentados, há os motivados por razões políticas e religiosas e há os que, ao 
que tudo indica, têm causas psíquicas, ou seja, o cara é pirado. Esses são os atentados 

tipicamente norte‐americanos. Com impressionante frequência, surge um sujeito empunhando um 
revólver ou um fuzil‐metralhadora que começa a disparar a esmo dentro de um shopping ou de 
uma universidade. Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, é abatido por policiais. 
 
A loucura é certamente um componente desse desatino homicida. Não obstante, a gente se 
pergunta por que só acontece nos Estados Unidos. Será porque todo mundo lá tem arma em 
casa ou no porão? Os fabricantes de armas garantem que não, que não é por isso, mas tenho 
dificuldade de acreditar neles. 
 

Esse tipo de atentado difere daqueles outros, cuja motivação é político‐religiosa, e difere também, 
por seu resultado, não de um surto psicótico e, sim, pelo contrário, fruto de uma decisão tomada 
objetiva e friamente por um líder. 
 
A afinidade que há entre eles é o propósito de assassinar pessoas inocentes. E é precisamente 
esse ponto que tenho maior dificuldade de aceitar. Por exemplo, um terrorista, com o corpo 
coberto de bombas, entra num ônibus escolar do país inimigo, explode as bombas e a si mesmo, 
matando dezenas de crianças. Não vejo nenhum sentido nisso, a não ser mostrar seu ódio ao 
adversário; e, nesse caso, por se tratar de crianças, mostrar que sua fúria homicida desconhece 
limites. É outra modalidade de loucura. 
 
Mas há ainda os casos em que a fúria homicida mata indiscriminadamente pessoas de outros 
países, que nada têm a ver com os propósitos do atentado. Exemplo disso foi o caso das Torres 
Gêmeas, em Nova York, onde morreram quase 3.000 pessoas. O atentado visava os 

norte‐americanos, mas matou franceses, holandeses e até muçulmanos. Nem mesmo se pode 
excluir, dentre as vítimas daquele atentado, pessoas que possivelmente apoiavam a causa 
defendida pelos terroristas. É a insensatez levada ao último grau, que só se explica pela cegueira 
a que leva o fanatismo religioso. 



 
O que torna mais absurdo tudo isso é o fato de que o atentado terrorista não traz nenhum 
benefício a quem o projeta e o faz acontecer, a não ser satisfazer seus desejos homicidas. De 
fato, o terrorismo é a expressão da derrota política de quem o promove, a reação desesperada de 
quem sabe que não tem qualquer possibilidade de vencer o adversário e chegar ao poder. 
 
Mas, ao fim de tudo, não consigo entender tal desvario, mesmo porque, além do assassinato em 
massa de crianças e cidadãos quaisquer, que o terrorista sequer conhece ou sabe que matou, há 
fatos quase inacreditáveis. 
 
Como o que ouvi da boca do chefe supremo do Hezbollah, na televisão. Ele afirmou que o 
menino bomba, que praticou o atentado no ônibus escolar, em Israel, era seu filho e tinha 16 
anos. E acrescentou: “O mais novo, que tem 12 anos, já está sendo preparado para se sacrificar 
por Alá”. O curioso é que ele manda os filhos morrerem, mas ele, o pai, continua vivo. 

 
(GULLAR, Ferreira. Prazer de matar. Folha de São Paulo, Fev/2014. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/2014/02/1405715‐o‐prazer‐de‐matar.shtml.) 
  

O trecho “Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, é abatido por policiais.” (4º§) está reescrito 
corretamente na voz ativa, de acordo com a norma padrão, em: 
 a) Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, policiais abatem. 
 b) Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, policiais o abatem. 

 c) Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, policiais abatem‐o. 
 d) Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, policiais abatem‐no. 
  
Questão 39: CONSULPLAN - Psico (Coimbra)/Pref Coimbra/2014  
Assunto: Vozes (voz passiva e voz ativa)  
Texto 

 
O prazer de matar 

 
Não passa uma semana sem que novos atentados matem dezenas de pessoas. Isso acontece 
com mais frequência no Iraque, no Egito, no Afeganistão, na Síria, em países da África Central. 
Matar inocentes indiscriminadamente é difícil de entender. Toda vez que leio uma notícia dessas, 

surpreendo‐me como se a lesse pela primeira vez. 
 
Não há dúvida de que homicídio puro e simples não deixa de me espantar. De fato, tirar 
deliberadamente a vida de alguém é coisa que não compreendo nem aceito. Mas sei, como todo 
mundo, que, dependendo do seu temperamento, pode uma pessoa perder a cabeça e matar um 
suposto inimigo. 
 
Há, porém, pessoas que têm o prazer de matar e, por isso mesmo, fazem isso com certa 

frequência. Lembro‐me de um jovem que foi preso logo depois de liquidar um desafeto. Quando o 
policial lhe disse que no próximo ano seria maior de idade e, se voltasse a matar alguém, iria para 
a cadeia, ele respondeu: “Pois é, não posso perder tempo”. 
 
No que se refere aos atentados, há os motivados por razões políticas e religiosas e há os que, ao 
que tudo indica, têm causas psíquicas, ou seja, o cara é pirado. Esses são os atentados 

tipicamente norte‐americanos. Com impressionante frequência, surge um sujeito empunhando um 
revólver ou um fuzil‐metralhadora que começa a disparar a esmo dentro de um shopping ou de 
uma universidade. Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, é abatido por policiais. 
 
A loucura é certamente um componente desse desatino homicida. Não obstante, a gente se 
pergunta por que só acontece nos Estados Unidos. Será porque todo mundo lá tem arma em 
casa ou no porão? Os fabricantes de armas garantem que não, que não é por isso, mas tenho 
dificuldade de acreditar neles. 



 

Esse tipo de atentado difere daqueles outros, cuja motivação é político‐religiosa, e difere também, 
por seu resultado, não de um surto psicótico e, sim, pelo contrário, fruto de uma decisão tomada 
objetiva e friamente por um líder. 
 
A afinidade que há entre eles é o propósito de assassinar pessoas inocentes. E é precisamente 
esse ponto que tenho maior dificuldade de aceitar. Por exemplo, um terrorista, com o corpo 
coberto de bombas, entra num ônibus escolar do país inimigo, explode as bombas e a si mesmo, 
matando dezenas de crianças. Não vejo nenhum sentido nisso, a não ser mostrar seu ódio ao 
adversário; e, nesse caso, por se tratar de crianças, mostrar que sua fúria homicida desconhece 
limites. É outra modalidade de loucura. 
 
Mas há ainda os casos em que a fúria homicida mata indiscriminadamente pessoas de outros 
países, que nada têm a ver com os propósitos do atentado. Exemplo disso foi o caso das Torres 
Gêmeas, em Nova York, onde morreram quase 3.000 pessoas. O atentado visava os 

norte‐americanos, mas matou franceses, holandeses e até muçulmanos. Nem mesmo se pode 
excluir, dentre as vítimas daquele atentado, pessoas que possivelmente apoiavam a causa 
defendida pelos terroristas. É a insensatez levada ao último grau, que só se explica pela cegueira 
a que leva o fanatismo religioso. 
 
O que torna mais absurdo tudo isso é o fato de que o atentado terrorista não traz nenhum 
benefício a quem o projeta e o faz acontecer, a não ser satisfazer seus desejos homicidas. De 
fato, o terrorismo é a expressão da derrota política de quem o promove, a reação desesperada de 
quem sabe que não tem qualquer possibilidade de vencer o adversário e chegar ao poder. 
 
Mas, ao fim de tudo, não consigo entender tal desvario, mesmo porque, além do assassinato em 
massa de crianças e cidadãos quaisquer, que o terrorista sequer conhece ou sabe que matou, há 
fatos quase inacreditáveis. 
 
Como o que ouvi da boca do chefe supremo do Hezbollah, na televisão. Ele afirmou que o 
menino bomba, que praticou o atentado no ônibus escolar, em Israel, era seu filho e tinha 16 
anos. E acrescentou: “O mais novo, que tem 12 anos, já está sendo preparado para se sacrificar 
por Alá”. O curioso é que ele manda os filhos morrerem, mas ele, o pai, continua vivo. 

 
(GULLAR, Ferreira. Prazer de matar. Folha de São Paulo, Fev/ 

2014. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/2014/02/1405715‐o‐prazer‐de‐matar.shtml.) 
  

O trecho “Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, é abatido por policiais.” (4º§) está reescrito 
corretamente na voz ativa, de acordo com a norma padrão, em: 
 a) Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, policiais abatem. 
 b) Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, policiais o abatem. 

 c) Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, policiais abatem‐o. 
 d) Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, policiais abatem‐lo. 

 e) Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, policiais abatem‐no. 
  
Questão 40: CONSULPLAN - AJ (TRE SC)/TRE SC/Apoio Especializado/Engenharia/2008  
Assunto: Adjetivo  
TEXTO: 
  

O homem – gravador 
 
Dizer que ele era louco por música é pouco. Lionel Mapleson era filho do secretário musical da 
rainha Vitória, sobrinho de um dos maiores empresários ingleses de óperas e já havia estudado 
canto e violino. Mas só sossegou quando conseguiu, aos 25 anos, virar bibliotecário do 
Metropolitan Opera de Nova York, desde aquela época a maior casa americana de espetáculos 
de música erudita. 



 
Nascido na Inglaterra e radicado dos EUA, Mapleson era amigo pessoal de Thomas Edison, de 
quem adquiriu um fonógrafo. Naquele ano de 1900, esse aparelho enorme, com cilindros de cera 
em vez de discos e um cornetão do tamanho de uma pessoa, era o que havia de mais moderno 
em termos de gravação e reprodução de som. 
 
Fascinado com seu novo brinquedinho, Mapleson teve uma idéia genial: gravar as apresentações 
de ópera do Metropolitan para colecioná-las e ouvi-las quando quisesse. Até então, ninguém tinha 
tido a sacada de gravar shows ao vivo. Mesmo porque, como já foi possível perceber, aquele 
gravadorzinho do começo do século 20 estava longe de ser um aparelho de bolso. Só mesmo 
com muita influência para convencer os administradores da casa a colocar o trambolho dentro do 
ponto – um buraco na beira do palco de onde auxiliares sopravam o texto da ária para os 
cantores. Mas, como prejudicava a visão, o fonógrafo foi gongado pela platéia. O jeito foi levá-lo 
para a coxia, o que justifica a péssima qualidade das gravações: “É como ouvir concerto num 
camarim cheio de gente através de uma porta que fica abrindo e fechando”, definiu um amigo. 
 
Por 4 anos, Mapleson gravou centenas de cilindros de dois minutos, entre eles os únicos registros 
de óperas cantadas por Jean de Reszke, o maior tenor do mundo até aparecer Caruso. Também 
são dele as primeiras gravações de hits eruditos como a ária Ritorna Vincitor da ópera Aída, de 
Verdi, e o Coro dos Soldados, do Fausto de Gounod. Mas a festa acabou quando grandes 
gravadoras, pegando carona na idéia de Mapleson, fecharam contratos para registrar os recitais. 
Delicadamente, o Metropolitan pediu que ele levasse seu brinquedinho de volta para casa. E 
Mapleson voltou ao anonimato. Até tentou negociar com gravadoras londrinas para ter seus 
cilindros transformados em discos. Mas isso só aconteceu no final de sua vida, quando as 
gravações foram redescobertas por colecionadores e acabaram reeditadas em elepês. 
 
Mapleson morreu aos 72 anos, ainda como bibliotecário do teatro, sem imaginar que os frutos da 
sua inocente idéia traria muita alegria aos fãs de música erudita e inspiraria a maior dor de 
cabeça da indústria fonográfica: a pirataria. 

 
(Texto Ayrton Mugnaini Jr.Revista “ Superinteressante”. Julho/2008 p. 54.) 

  
A frase que NÃO apresenta qualquer exemplo de comparativo ou superlativo é: 
 a) “... e já havia estudado canto e violino.” 
 b) “... desde aquela época a maior casa americana...” 
 c) “... havia de mais moderno em termos de gravação...” 
 d) “... por Jean Reszke, o maior tenor de óperas cantadas do mundo...” 
 e) “... e inspiraria a maior dor de cabeça da indústria...” 
  
Questão 41: CONSULPLAN - Aud (Cantagalo)/Pref Cantagalo/Contábil/2013  
Assunto: Adjetivo  
Texto 

 
Envelhecer com mel ou fel? 

 
Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo mal. Desconfortavelmente. Com uma 
infelicidade crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão ficando sábias. Um rancor cobre-
lhes a pele, a escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão ficando cítricos sem nenhuma 
doçura nas palavras. Estão amargos. Com fel nos olhos. 
 
[...] 
 
Envelhecer deveria ser como planar. Como quem não sofre mais (tanto) com os inevitáveis 
atritos. Assim como a nave que sai do desgaste da atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai 
silente, e vai gastando nenhum-quase combustível, flutuando como uma caravela no mar ou uma 
cápsula no cosmos. 



  
Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha que é uma tarefa enorme. Não se queixam 
do peso dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando percebem a hora da morte, caminham 
pausadamente para um certo lugar – o cemitério dos elefantes, e aí morrem, completamente, com 
a grandeza existencial só aos sábios permitida. 
  
Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos limites de sua garrafa, na espessura de seu 
sabor, na adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando vida, envelhecendo e sendo 
amados, e, porque velhos, desejados. Os vinhos envelhecem densamente. E dão prazer. 
 
O problema da velhice também se dá com certos instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 
pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante como o da faca. Nela o corte diário dos dias a 
vai consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, encaixando-se nas mãos da cozinheira 
como nenhuma outra faca nova. 
 
Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 
por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria uma suave solução: a gente devia ir se 
gastando, se gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam perguntar: cadê fulano? E alguém 
diria: gastou-se, foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, sem nenhum gemido ou 
resmungo. 
 
[...] 
 
Especialistas vão dizer que envelhece mal o indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 
assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma grande parte de seus desejos. Isto é verdade. 
Parcial porém. Pois não se sabe por que estranhos caminhos de sublimação, há pessoas que, 
embora roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, um arco-íris na alma. 
 
Bilac dizia que a gente deveria aprender a envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman tem 
um poema onde vai dizendo: “Penso que podia viver com os animais que são plácidos e bastam-
se a si mesmos”. 
  
Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 
entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 
  

(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: Ed. Rocco, 1984.) 
  

Na frase “E no entanto, ela continua afiadíssima, encaixando-se nas mãos da cozinheira...” (5º§), 
há um adjetivo no grau 
 a)  comparativo de igualdade. 
 b)  superlativo absoluto analítico. 
 c)  superlativo absoluto sintético. 
 d)  comparativo de superioridade. 
 e)  superlativo relativo de superioridade. 
  
Questão 42: CONSULPLAN - Dent (CODESP)/CODESP/Periodontista/2013  
Assunto: Adjetivo  
Texto 
  

Envelhecer com mel ou fel? 
  

Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo mal. Desconfortavelmente. Com uma 
infelicidade crua na alma. Estão ficando velhas, mas não estão ficando sábias. Um rancor 

cobre‐lhes a pele, a escrita e o gesto. São críticos azedos, aliás estão ficando cítricos sem 
nenhuma doçura nas palavras. Estão amargos. Com fel nos olhos. 
  



[...] 
  
Envelhecer deveria ser como planar. Como quem não sofre mais (tanto) com os inevitáveis 
atritos. Assim como a nave que sai do desgaste da atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai 

silente, e vai gastando nenhum‐quase combustível, flutuando como uma caravela no mar ou uma 
cápsula no cosmos. 
  
Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha que é uma tarefa enorme. Não se queixam 
do peso dos anos, e nem da ruga do tempo, e, quando percebem a hora da morte, caminham 
pausadamente para um certo lugar – o cemitério dos elefantes, e aí morrem,  completamente, 
com a grandeza existencial só aos sábios permitida. 
  
Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos limites de sua garrafa, na espessura de seu 
sabor, na adega do prazer. E vão envelhecendo e ganhando vida, envelhecendo e sendo 
amados, e, porque velhos, desejados. Os vinhos envelhecem densamente. E dão prazer. 
  
O problema da velhice também se dá com certos instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam 
pelos cantos, mas a um envelhecimento atuante como o da faca. Nela o corte diário dos dias a 

vai consumindo. E no entanto, ela continua afiadíssima, encaixando‐se nas mãos da cozinheira 
como nenhuma outra faca nova. 
  
Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, 
por desgaste, sim, mas nunca desgastante. Seria uma suave solução: a gente devia ir se 
gastando, se gastando, se gastando até se evaporar. E aí iam perguntar: cadê fulano? E alguém 

diria: gastou‐se, foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro, sem nenhum gemido ou 
resmungo. 
  
[...] 
  
Especialistas vão dizer que envelhece mal o indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas 
assenciais; que deixou coagulada ou oculta uma grande parte de seus desejos. Isto é verdade. 
Parcial porém. Pois não se sabe por que estranhos caminhos de sublimação, há pessoas que, 

embora roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, um arco‐íris na alma. 
  
Bilac dizia que a gente deveria aprender a envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman tem 
um poema onde vai dizendo: “Penso que podia viver com os animais que são plácidos e 

bastam‐se a si mesmos”. 
  
Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no 
entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece. 

  
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: Ed. Rocco, 1984.) 

  
Na frase “E no entanto, ela continua afiadíssima, encaixando‐se nas mãos da cozinheira...” (5º§), 
há um adjetivo no grau 
 a) comparativo de igualdade. 
 b) superlativo absoluto analítico . 
 c) superlativo absoluto sintético. 
 d) comparativo de superioridade. 
 e) superlativo relativo de superioridade. 
  
Questão 43: CONSULPLAN - TJ TRE MG/TRE MG/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015  
Assunto: Adjetivo  

Eleições no Brasil 
 



Thais Pacievitch. 
 
As eleições no Brasil são 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. À 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 são 
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 – para os cargos de Prefeito (e vice) e Vereadores. 
  
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 Prefeitos), 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 Brasília, 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 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. É 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. 
  
Desde 2000, com o uso das urnas eletrônicas, as eleições brasileiras passaram a ser totalmente 
informatizadas, 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: 10/03/2015.) 

  
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. 
  
  
Questão 44: CONSULPLAN - Aux SerG (CMSAG)/CM SAG/2011  
Assunto: Advérbio  



A soja é um alimento completo? 
 
Conhecida há mais de 5000 anos no Oriente, a soja, nas últimas décadas, tornou-se um produto 
bastante conhecido e teve o seu consumo incentivado. Ela e alguns de seus derivados tornaram-
se conhecidos como “alimentos completos”. Deve-se saber, no entanto, que nenhum alimento por 
si só pode ser considerado completo, pois não possui a variedade de nutrientes de que 
necessitamos diariamente. 
 
A soja é uma planta pertencente à família das leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico, ervilha) 
e destaca-se por ser rica em proteínas, lipídios (gordura), fibras e algumas vitaminas e minerais. 

 
(Trilhas da Geografia/Roberta Stella/Fragmento) 

  
A palavra “bastante” apresenta como significado correto: 
 a) Pouco. 
 b) Necessário. 
 c) Completo. 
 d) Menos. 
 e) Muito. 
  
Questão 45: CONSULPLAN - Ad Adm (Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  
Assunto: Advérbio  
Texto 

 
Ecologia 

 
Saguis são animais silvestres, a maioria das espécies é exclusivamente brasileira. Considerados 

os menores 
macacos do mundo, têm cerca de meio quilo e 30 centímetros de altura na idade adulta. 

 
Muita gente já ouviu falar de pessoas que criam macacos como animais domésticos, 
especialmente o sagui. Pequeno, engraçado e dócil enquanto filhote, encanta toda a família, 
especialmente as crianças. No entanto, torna-se um problema na medida em que cresce e 
adquire a maturidade sexual, por volta dos dois anos e meio de idade. A partir daí, é comum que 
eleja um membro da família a quem vai direcionar o seu afeto e passe a morder as demais 
pessoas que tentem se aproximar. Sua urina passa a ter odor forte e, além de tudo, o macaco 
pode ser facilmente contaminado por doenças de humanos e assim transformar-se em um 
transmissor destas. 
 
“Um primata jamais será um animal doméstico”, afirma a ecóloga Lívia Botár, coordenadora do 
Projeto Mucky, que socorre, recupera, mantém e pesquisa os saguis. Existem casos nos quais o 
pequenino macaco é dócil e pula de ombro em ombro na fase adulta, mas este comportamento 
não pode ser considerado “normal”. Trata-se de um desvio decorrente de deformidades físicas, 
raquitismo e mesmo de características psicológicas anômalas em virtude de um desenvolvimento 
inadequado. 
 
Uma vez decidido que não se quer mais o sagui, o que fazer com o animal? Ele já está 
acostumado a ser alimentado e protegido e, apesar da agressividade, considera as pessoas com 
quem convive como sua família. Soltá-lo numa floresta é condená-lo a sentir fome, frio e solidão. 
Na possibilidade de sobreviver e de ser aceito por um grupo, será um transmissor involuntário de 
doenças pela sua convivência com seres humanos. O melhor, então, é deixar os saguis viverem 
nas florestas e dar preferência aos cães e gatos, que são típicos animais de estimação. 

  
(O Estado de S.Paulo, mar. 2002. Suplemento especial de imóveis. Disponível em: www.ampliar.com/mucky.) 

  
No trecho “Pequeno, engraçado e dócil enquanto filhote, encanta toda a família, especialmente as 



crianças.”, a palavra destacada indica circunstância de 
 a)  lugar. 
 b)  modo. 
 c)  dúvida. 
 d)  afirmação. 
 e)  intensidade. 
  
Questão 46: CONSULPLAN - Ag Adm (MAPA)/MAPA/2014  
Assunto: Advérbio  
Texto para responder à questão. 
  

 
  

  
Na expressão “Os cômodos são ridiculamente pequenos!”, o termo em destaque está diretamente 
ligado ao adjetivo “pequenos” e estabelece, na frase, uma relação de sentido de 
 a)  meio. 
 b)  causa. 
 c)  modo. 
 d)  intensidade. 
  
Questão 47: CONSULPLAN - Aux Lab (MAPA)/MAPA/2014  
Assunto: Advérbio  

Pequenas ações mudam o mundo 
 

Com atos simples, adotados no dia a dia, todos podem contribuir para evitar o desperdício, 
tirando proveito  

do meio ambiente de forma sustentável. 
 
Há uma semana, pessoas do mundo inteiro apagaram suas luzes voluntariamente na Hora do 
Planeta, um evento que contou com a participação de 125 países. Medidas como esta, de 
economizar energia elétrica, além de conscientizar a população sobre as questões ambientais, 
contribuem para a preservação do meio ambiente. 
 
Adotar práticas sustentáveis tais como dar preferência a produtos ecologicamente corretos, 
reciclar, evitar desperdícios, não jogar lixo nas ruas e plantar mais árvores são outras medidas 
sugeridas pelo professor de Direito Ambiental, membro da comissão de Meio Ambiente da OAB, o 
advogado e biólogo Victo Sarmento. 
 
Mais do que diminuir a conta no final do mês, economizar energia elétrica reduz o consumo de 
água nas usinas hidrelétricas. “Demorar menos no banho, desligar o chuveiro na hora que estiver 
se ensaboando, verificar se as torneiras estão bem fechadas e não lavar calçadas também são 
procedimentos importantes”, lembrou. 
 
[...] 
 
Outra medida bastante simples é economizar e reciclar papel. Algumas empresas imprimem 
documentos que serão utilizados de forma temporária. Recomenda-se que todos utilizem os dois 
lados do papel, fazendo borrões desses documentos. 
 
Com os alimentos não é diferente. É possível reduzir a produção de lixo. “A comida que se 
transformaria em lixo pode ser direcionada para outras pessoas”, disse. “Cascas de frutas podem 
funcionar como adubo para jardins, pomares e plantas ornamentais”. 
  

(Isabela Santos. Disponível em: http://www.nominuto.com. Adaptado.) 
  



É correto afirmar sobre a expressão “bastante simples” em “Outra medida bastante simples é 
economizar e reciclar papel.” (4º§) que 
 a)  há um exagero quanto à simplicidade indicada. 
 b)  há uma intensificação da simplicidade atribuída à ação relacionada. 
 c)  “bastante” e “simples” são palavras que se opõem quanto ao sentido. 
 d)  a palavra “bastante” pode ser eliminada sem que haja alteração de sentido. 
  
  
Questão 48: CONSULPLAN - Sold (PM TO)/PM TO/2013  
Assunto: Artigo  
Texto I. 
 
Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela 
casa cinzenta quando lesse minha história no jornal risse, risse tanto que chegasse a chorar e 
dissesse – “ai meu Deus, que história mais engraçada!”. E então a contasse para a cozinheira e 
telefonasse para duas ou três amigas para contar a história; e todos a quem ela contasse rissem 
muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como 
um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, 
doente. Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso, e depois repetisse para si 
própria – “mas essa história é mesmo muito engraçada!”. 
 
Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, o marido bastante aborrecido com a mulher, 
a mulher bastante irritada com o marido, que esse casal também fosse atingido pela minha 
história. O marido a leria e começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher. Mas depois 
que esta, apesar de sua má vontade, tomasse conhecimento da história, ela também risse muito, 
e ficassem os dois rindo sem poder olhar um para o outro sem rir mais; e que um, ouvindo aquele 
riso do outro, se lembrasse do alegre tempo de namoro, e reencontrassem os dois a alegria 
perdida de estarem juntos. 

 
(Braga, Rubem in. As cem melhores crônicas brasileiras / Joaquim  

Ferreira dos Santos, organização e introdução. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. Fragmento.) 
  
Em “Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, [...]” o emprego do artigo “um” confere 
 a) tom de familiaridade à frase. 
 b) designação genérica ao termo “casal”. 
 c) individualização do substantivo “casal”. 
 d) reforço da característica atribuída a “casal”. 
  
Questão 49: CONSULPLAN - Cod Cen (IBGE)/IBGE/2011  
Assunto: Conjunção  
TEXTO I: 

 
43% dos domicílios do Brasil são inadequados para 

moradia, diz IBGE 
 
Taxa representa 24,7 milhões dos 57,5 milhões de lares no país em 2008. Em 1992, porém, 
63,2% das casas não eram consideradas adequadas. 

 
  

(Quase 25 milhões de lares eram considerados inadequados para moradia em 2008 pelo 
IBGE. Foto: Reprodução/TV Globo) 

 
Dos 57,5 milhões de domicílios do Brasil em 2008, 43% eram considerados inadequados para 
moradia, um total de 24,7 milhões de lares, aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) na publicação Indicadores de Desenvolvimento Sustentável de 2010, divulgada nesta 
quarta-feira. Segundo a pesquisa, isso significa que, naquele ano, 32,8 milhões de residências 



estavam em condições adequadas (57%). 
 

(http://g1.globo.com/brasil – 01/09/2010) 
  

“Segundo a pesquisa, isso significa que, ...” A palavra “segundo” no trecho em destaque pode ser 
substituída, mantendo o mesmo sentido, por: 
 a) De acordo com. 
 b) Apesar de que. 
 c) Contudo. 
 d) Desta forma. 
 e) Portanto. 
  
Questão 50: CONSULPLAN - Adm (Cascavel)/Pref Cascavel/2014  
Assunto: Conjunção  

O pastel e a crise 
 
Quando a crise convida ao pessimismo ou ameaça descambar na depressão, está na hora de ler. 
Poesia ou prosa, tanto faz. A partir de certa altura, bom mesmo é reler. Reler sobretudo o que 
nunca se leu, como repeti outro dia a um amigo que não é chegado à leitura. Ele mergulhou no 
Proust sem escafandro e se sente mal quando vem à tona respirar o ar poluído aqui de fora. 
  
Verdadeiro sábio era o Rubem Braga. Tinha com a vida uma relação direta, sem intermediação 
intelectual. Houvesse o que houvesse, trazia no coração uma medida de equilíbrio que era um 
dom de nascença, mas era também fruto do aprendizado que só a experiência dá. No pequeno 
mundo do cotidiano, sabia como ninguém identificar as coisas boas da vida. E assim viveu até o 
último instante. 
 
Certa vez, no auge de uma crise, crivada de discursos e de diagnósticos, o Rubem estava de olho 
nas frutas da estação. Madrugador, cedinho já sabia das coisas. Quando o largo horizonte 
nacional andava borrascoso, ele se punha a par das nuvens negras, mas não mantinha o olhar 
fixo no pé-direito alto da crise. Baixava o olhar ao rodapé, pois o sabor do Brasil está também no 
rés-do-chão. Num dia de greve geral, inquietações no ar, tudo fechado, o Rubem me telefonou: 
Vamos ao bar Luís, na rua da Carioca? Vamos ver a crise de perto. 
 
E lá fomos nós. O bar estava aberto e o chope, esplêndido. Começamos por um preto duplo, que 
a sede era forte. Depois mais um, agora louro. E outro. Claro que não faltou o salsichão com 
bastante mostarda. Calados, mas vorazes, cumpríamos um rito. Alguém por perto disse que a Vila 
Militar tinha descido com os tanques. Saímos dali e fomos a um sebo. O Rubem comprou Xamã, 
do Carlos Lacerda, com dedicatória. Depois, pegamos o carro e voltamos pelo Aterro, onde se 
pode exercer o direito da livre eructação. Tinha sido um perfeito programa cultural. E sem nenhum 
incentivo do governo. 
 
Vi agora na televisão que o maracujá está em baixa e me lembrei do velho Braga. Nem tudo está 
perdido. Fui à feira e comprei também dois suculentos abacaxis. Caem bem nesta hora de 
atribulação nacional. Só falta agora descobrir um bom pastel de palmito na Zona Norte. Se o 
Rubem estivesse aí, lá iríamos nós atrás da deleitosa descoberta. Depois, de cabeça erguida, 
enfrentaríamos a crise até o caos. 

 
(Otto Lara Resende. In: SANTOS, J. F. As cem melhores crônicas brasileiras. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007.) 

 
Releia o trecho: “Houvesse o que houvesse, trazia no coração uma medida de equilíbrio que era 
um dom de nascença, mas era também fruto do aprendizado que só a experiência dá.” (2º§). 
Assinale a alternativa cujo conteúdo define a relação entre a ideia introduzida pela palavra 
destacada e aquela veiculada antes dessa mesma palavra. 
 a)  Adição. 
 b)  Oposição. 



 c)  Condição. 
 d)  Conclusão. 
 e)  Explicação. 
  
Questão 51: CONSULPLAN - Ana Sis (Natividade)/Pref Natividade/2014  
Assunto: Conjunção  
Texto 

 
O prazer de matar 

 
Não passa uma semana sem que novos atentados matem dezenas de pessoas. Isso acontece 
com mais frequência no Iraque, no Egito, no Afeganistão, na Síria, em países da África Central. 
Matar inocentes indiscriminadamente é difícil de entender. Toda vez que leio uma notícia dessas, 

surpreendo‐me como se a lesse pela primeira vez. 
 
Não há dúvida de que homicídio puro e simples não deixa de me espantar. De fato, tirar 
deliberadamente a vida de alguém é coisa que não compreendo nem aceito. Mas sei, como todo 
mundo, que, dependendo do seu temperamento, pode uma pessoa perder a cabeça e matar um 
suposto inimigo. 
 
Há, porém, pessoas que têm o prazer de matar e, por isso mesmo, fazem isso com certa 

frequência. Lembro‐me de um jovem que foi preso logo depois de liquidar um desafeto. Quando o 
policial lhe disse que no próximo ano seria maior de idade e, se voltasse a matar alguém, iria para 
a cadeia, ele respondeu: “Pois é, não posso perder tempo”. 
 
No que se refere aos atentados, há os motivados por razões políticas e religiosas e há os que, ao 
que tudo indica, têm causas psíquicas, ou seja, o cara é pirado. Esses são os atentados 

tipicamente norte‐americanos. Com impressionante frequência, surge um sujeito empunhando um 
revólver ou um fuzil‐metralhadora que começa a disparar a esmo dentro de um shopping ou de 
uma universidade. Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, é abatido por policiais. 
 
A loucura é certamente um componente desse desatino homicida. Não obstante, a gente se 
pergunta por que só acontece nos Estados Unidos. Será porque todo mundo lá tem arma em 
casa ou no porão? Os fabricantes de armas garantem que não, que não é por isso, mas tenho 
dificuldade de acreditar neles. 
 

Esse tipo de atentado difere daqueles outros, cuja motivação é político‐religiosa, e difere também, 
por seu resultado, não de um surto psicótico e, sim, pelo contrário, fruto de uma decisão tomada 
objetiva e friamente por um líder. 
 
A afinidade que há entre eles é o propósito de assassinar pessoas inocentes. E é precisamente 
esse ponto que tenho maior dificuldade de aceitar. Por exemplo, um terrorista, com o corpo 
coberto de bombas, entra num ônibus escolar do país inimigo, explode as bombas e a si mesmo, 
matando dezenas de crianças. Não vejo nenhum sentido nisso, a não ser mostrar seu ódio ao 
adversário; e, nesse caso, por se tratar de crianças, mostrar que sua fúria homicida desconhece 
limites. É outra modalidade de loucura. 
 
Mas há ainda os casos em que a fúria homicida mata indiscriminadamente pessoas de outros 
países, que nada têm a ver com os propósitos do atentado. Exemplo disso foi o caso das Torres 
Gêmeas, em Nova York, onde morreram quase 3.000 pessoas. O atentado visava os 

norte‐americanos, mas matou franceses, holandeses e até muçulmanos. Nem mesmo se pode 
excluir, dentre as vítimas daquele atentado, pessoas que possivelmente apoiavam a causa 
defendida pelos terroristas. É a insensatez levada ao último grau, que só se explica pela cegueira 
a que leva o fanatismo religioso. 
 



O que torna mais absurdo tudo isso é o fato de que o atentado terrorista não traz nenhum 
benefício a quem o projeta e o faz acontecer, a não ser satisfazer seus desejos homicidas. De 
fato, o terrorismo é a expressão da derrota política de quem o promove, a reação desesperada de 
quem sabe que não tem qualquer possibilidade de vencer o adversário e chegar ao poder. 
 
Mas, ao fim de tudo, não consigo entender tal desvario, mesmo porque, além do assassinato em 
massa de crianças e cidadãos quaisquer, que o terrorista sequer conhece ou sabe que matou, há 
fatos quase inacreditáveis. 
 
Como o que ouvi da boca do chefe supremo do Hezbollah, na televisão. Ele afirmou que o 
menino bomba, que praticou o atentado no ônibus escolar, em Israel, era seu filho e tinha 16 
anos. E acrescentou: “O mais novo, que tem 12 anos, já está sendo preparado para se sacrificar 
por Alá”. O curioso é que ele manda os filhos morrerem, mas ele, o pai, continua vivo. 

 
(GULLAR, Ferreira. Prazer de matar. Folha de São Paulo, Fev/2014. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/2014/02/1405715‐o‐prazer‐de‐matar.shtml.) 
  

No trecho “Quando o policial lhe disse que no próximo ano seria maior de idade e, se voltasse a 

matar alguém, iria para a cadeia [...].” (3º§), nas palavras destacadas identificam‐se, 
respectivamente, noções de 
 a) tempo, causa e condição. 
 b) tempo, oposição e causa. 
 c) modo, causa e concessão. 
 d) tempo, adição e condição. 
  
Questão 52: CONSULPLAN - Ass Adm (Natividade)/Pref Natividade/2014  
Assunto: Conjunção  
Texto 

 
Súplica por uma árvore 

 

Um dia, um professor comovido falava‐me de árvores. Seu avô conhecera Andersen‐Andersen, 
esse pequeno deus que encantou para sempre a infância, todas as infâncias, com suas 
maravilhosas histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô desse comovido professor legara 
a seus descendentes uma recordação extremamente terna: ao sentir que se aproximava o fim de 
sua vida, pediu que o transportassem aos lugares amados, onde brincara em menino, para 
abraçar e beijar as árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, pureza, poesia – povoado 

de crianças, ramos, flores, pássaros... O professor comovido transportava‐se a esse tempo de 
ternura, pensava nesse avô tão sensível, e continuava a participar, com ele, dessa cordialidade 
geral, desse agradecido amor à Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua proteção, 
mesmo obscura e enigmática. 
 

Lembrei‐me de tudo isso ao contemplar uma árvore que não esqueço, e cujo tronco há quinze 
dias se encontra todo ferido, lascado pelo choque de um táxi desgovernado. Segundo os 
técnicos, se não for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em breve: pois a pancada que a 

atingiu afetou‐a na profundidade da sua vida. 
 
Uma testemunha realista, meramente interessada na descrição dos fatos aparentes, contaria que, 
uma destas tardes, um pobre táxi obscuro, rodando dentro da quilometragem regular, foi 
abalroado por um poderoso furgão, de maneira tão jeitosa que o motorista foi cuspido do seu 

lugar; e o carro, em movimento, dirigiu‐se, desgovernado, para cima, para baixo, para a direita e 
para a esquerda, até se amassar contra uma árvore. Apenas isso: sem falar que o táxi levava 

passageiro, que, no seu lugar, aguardava o desfecho desse jogo de forças cumprindo‐se 
inexoráveis dentro das leis da física. 
 
Mas um observador mais sensível, mais dedicado ao que mora além das aparências – sem 



divergir da descrição gráfica do fato –, veria, no instante mais agudo da situação, a bondosa, a 
caridosa, a dadivosa árvore enfrentar o desastre com a sua solidez estoica, deter o desvario da 
máquina, embora expondo ao risco a sua vida. 
 
Com que abraço se pode agradecer o heroísmo de uma árvore? Num tempo em que os homens 
se destroem com pensamentos, palavras e atos, de que maneira se pode louvar uma árvore que 
protege e salva, embora anônima e em silêncio? A quem se deve pedir que venha, com os 
recursos de que os homens dispõem, impedir que se extinga a vida vegetal que salvou uma vida 

humana? Vinde, senhores da cidade! Tratai desta árvore‐símbolo! Tratai‐a com amor, porque está 
sofrendo, porque está ferida, porque não se queixa – e para que não se diga que os homens são 
menos generosos que as plantas. 

 
(MEIRELES, Cecília. Crônicas para jovens; seleção, 

prefácio e notas biobibliográficas Antonieta Cunha. São Paulo: Global,  
2012.) 

  
Em “... deter o desvario da máquina, embora expondo ao risco a sua vida.” (4º§), a palavra 
destacada pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por 
 a) assim. 
 b) salvo se. 
 c) ainda que. 
 d) portanto. 
  
Questão 53: CONSULPLAN - Psico (Coimbra)/Pref Coimbra/2014  
Assunto: Conjunção  
Texto 

 
O prazer de matar 

 
Não passa uma semana sem que novos atentados matem dezenas de pessoas. Isso acontece 
com mais frequência no Iraque, no Egito, no Afeganistão, na Síria, em países da África Central. 
Matar inocentes indiscriminadamente é difícil de entender. Toda vez que leio uma notícia dessas, 

surpreendo‐me como se a lesse pela primeira vez. 
 
Não há dúvida de que homicídio puro e simples não deixa de me espantar. De fato, tirar 
deliberadamente a vida de alguém é coisa que não compreendo nem aceito. Mas sei, como todo 
mundo, que, dependendo do seu temperamento, pode uma pessoa perder a cabeça e matar um 
suposto inimigo. 
 
Há, porém, pessoas que têm o prazer de matar e, por isso mesmo, fazem isso com certa 

frequência. Lembro‐me de um jovem que foi preso logo depois de liquidar um desafeto. Quando o 
policial lhe disse que no próximo ano seria maior de idade e, se voltasse a matar alguém, iria para 
a cadeia, ele respondeu: “Pois é, não posso perder tempo”. 
 
No que se refere aos atentados, há os motivados por razões políticas e religiosas e há os que, ao 
que tudo indica, têm causas psíquicas, ou seja, o cara é pirado. Esses são os atentados 

tipicamente norte‐americanos. Com impressionante frequência, surge um sujeito empunhando um 
revólver ou um fuzil‐metralhadora que começa a disparar a esmo dentro de um shopping ou de 
uma universidade. Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, é abatido por policiais. 
 
A loucura é certamente um componente desse desatino homicida. Não obstante, a gente se 
pergunta por que só acontece nos Estados Unidos. Será porque todo mundo lá tem arma em 
casa ou no porão? Os fabricantes de armas garantem que não, que não é por isso, mas tenho 
dificuldade de acreditar neles. 
 

Esse tipo de atentado difere daqueles outros, cuja motivação é político‐religiosa, e difere também, 



por seu resultado, não de um surto psicótico e, sim, pelo contrário, fruto de uma decisão tomada 
objetiva e friamente por um líder. 
 
A afinidade que há entre eles é o propósito de assassinar pessoas inocentes. E é precisamente 
esse ponto que tenho maior dificuldade de aceitar. Por exemplo, um terrorista, com o corpo 
coberto de bombas, entra num ônibus escolar do país inimigo, explode as bombas e a si mesmo, 
matando dezenas de crianças. Não vejo nenhum sentido nisso, a não ser mostrar seu ódio ao 
adversário; e, nesse caso, por se tratar de crianças, mostrar que sua fúria homicida desconhece 
limites. É outra modalidade de loucura. 
 
Mas há ainda os casos em que a fúria homicida mata indiscriminadamente pessoas de outros 
países, que nada têm a ver com os propósitos do atentado. Exemplo disso foi o caso das Torres 
Gêmeas, em Nova York, onde morreram quase 3.000 pessoas. O atentado visava os 

norte‐americanos, mas matou franceses, holandeses e até muçulmanos. Nem mesmo se pode 
excluir, dentre as vítimas daquele atentado, pessoas que possivelmente apoiavam a causa 
defendida pelos terroristas. É a insensatez levada ao último grau, que só se explica pela cegueira 
a que leva o fanatismo religioso. 
 
O que torna mais absurdo tudo isso é o fato de que o atentado terrorista não traz nenhum 
benefício a quem o projeta e o faz acontecer, a não ser satisfazer seus desejos homicidas. De 
fato, o terrorismo é a expressão da derrota política de quem o promove, a reação desesperada de 
quem sabe que não tem qualquer possibilidade de vencer o adversário e chegar ao poder. 
 
Mas, ao fim de tudo, não consigo entender tal desvario, mesmo porque, além do assassinato em 
massa de crianças e cidadãos quaisquer, que o terrorista sequer conhece ou sabe que matou, há 
fatos quase inacreditáveis. 
 
Como o que ouvi da boca do chefe supremo do Hezbollah, na televisão. Ele afirmou que o 
menino bomba, que praticou o atentado no ônibus escolar, em Israel, era seu filho e tinha 16 
anos. E acrescentou: “O mais novo, que tem 12 anos, já está sendo preparado para se sacrificar 
por Alá”. O curioso é que ele manda os filhos morrerem, mas ele, o pai, continua vivo. 

 
(GULLAR, Ferreira. Prazer de matar. Folha de São Paulo, Fev/ 

2014. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/2014/02/1405715‐o‐prazer‐de‐matar.shtml.) 
  

No trecho “Quando o policial lhe disse que no próximo ano seria maior de idade e, se voltasse a 

matar alguém, iria para a cadeia [...].” (3º§), nas palavras destacadas identificam‐se, 
respectivamente, noções de 
 a) tempo, causa e condição. 
 b) tempo, oposição e causa. 
 c) modo, causa e concessão. 
 d) tempo, adição e condição. 
 e) lugar, oposição e conformidade. 
  
Questão 54: CONSULPLAN - Aux Sec (CMSAG)/CM SAG/2011  
Assunto: Pronomes  

Onze minutos 
 
Durante toda a minha vida, entendi o amor como uma espécie de escravidão consentida. É 
mentira: a liberdade só existe quando ele está presente. Quem se entrega totalmente, quem se 
sente livre, ama o máximo. 
 
E quem ama o máximo, sente-se livre. 
 
Por causa disso, apesar de tudo que posso viver, fazer, descobrir, nada tem sentido. Espero que 
este tempo passe rápido, para que eu possa voltar à busca de mim mesma – encontrando um 



homem que me entenda, que não me faça sofrer. 
 
Mas que bobagem é essa que estou dizendo? No amor, ninguém pode machucar ninguém; cada 
um de nós é responsável por aquilo que sente, e não podemos culpar o outro por isso. 
 
Já me senti ferida quando perdi os homens pelos quais me apaixonei. Hoje estou convencida de 
que ninguém perde ninguém, porque ninguém possui ninguém. 
 
Essa é a verdadeira experiência da liberdade: ter a coisa mais importante do mundo, sem possuí-
la. 

 
(Fragmento do livro de Paulo Coelho) 

  
“No amor, ninguém pode machucar ninguém.” Em relação à classe de palavras, a palavra 
destacada é: 
 a) Verbo. 
 b) Artigo. 
 c) Substantivo. 
 d) Adjetivo. 
 e) Pronome. 
  
Questão 55: CONSULPLAN - Ana Sis (Natividade)/Pref Natividade/2014  
Assunto: Pronomes  
Texto 

 
O prazer de matar 

 
Não passa uma semana sem que novos atentados matem dezenas de pessoas. Isso acontece 
com mais frequência no Iraque, no Egito, no Afeganistão, na Síria, em países da África Central. 
Matar inocentes indiscriminadamente é difícil de entender. Toda vez que leio uma notícia dessas, 

surpreendo‐me como se a lesse pela primeira vez. 
 
Não há dúvida de que homicídio puro e simples não deixa de me espantar. De fato, tirar 
deliberadamente a vida de alguém é coisa que não compreendo nem aceito. Mas sei, como todo 
mundo, que, dependendo do seu temperamento, pode uma pessoa perder a cabeça e matar um 
suposto inimigo. 
 
Há, porém, pessoas que têm o prazer de matar e, por isso mesmo, fazem isso com certa 

frequência. Lembro‐me de um jovem que foi preso logo depois de liquidar um desafeto. Quando o 
policial lhe disse que no próximo ano seria maior de idade e, se voltasse a matar alguém, iria para 
a cadeia, ele respondeu: “Pois é, não posso perder tempo”. 
 
No que se refere aos atentados, há os motivados por razões políticas e religiosas e há os que, ao 
que tudo indica, têm causas psíquicas, ou seja, o cara é pirado. Esses são os atentados 

tipicamente norte‐americanos. Com impressionante frequência, surge um sujeito empunhando um 
revólver ou um fuzil‐metralhadora que começa a disparar a esmo dentro de um shopping ou de 
uma universidade. Ele sabe que vai morrer e, quase sempre, é abatido por policiais. 
 
A loucura é certamente um componente desse desatino homicida. Não obstante, a gente se 
pergunta por que só acontece nos Estados Unidos. Será porque todo mundo lá tem arma em 
casa ou no porão? Os fabricantes de armas garantem que não, que não é por isso, mas tenho 
dificuldade de acreditar neles. 
 

Esse tipo de atentado difere daqueles outros, cuja motivação é político‐religiosa, e difere também, 
por seu resultado, não de um surto psicótico e, sim, pelo contrário, fruto de uma decisão tomada 
objetiva e friamente por um líder. 



 
A afinidade que há entre eles é o propósito de assassinar pessoas inocentes. E é precisamente 
esse ponto que tenho maior dificuldade de aceitar. Por exemplo, um terrorista, com o corpo 
coberto de bombas, entra num ônibus escolar do país inimigo, explode as bombas e a si mesmo, 
matando dezenas de crianças. Não vejo nenhum sentido nisso, a não ser mostrar seu ódio ao 
adversário; e, nesse caso, por se tratar de crianças, mostrar que sua fúria homicida desconhece 
limites. É outra modalidade de loucura. 
 
Mas há ainda os casos em que a fúria homicida mata indiscriminadamente pessoas de outros 
países, que nada têm a ver com os propósitos do atentado. Exemplo disso foi o caso das Torres 
Gêmeas, em Nova York, onde morreram quase 3.000 pessoas. O atentado visava os 

norte‐americanos, mas matou franceses, holandeses e até muçulmanos. Nem mesmo se pode 
excluir, dentre as vítimas daquele atentado, pessoas que possivelmente apoiavam a causa 
defendida pelos terroristas. É a insensatez levada ao último grau, que só se explica pela cegueira 
a que leva o fanatismo religioso. 
 
O que torna mais absurdo tudo isso é o fato de que o atentado terrorista não traz nenhum 
benefício a quem o projeta e o faz acontecer, a não ser satisfazer seus desejos homicidas. De 
fato, o terrorismo é a expressão da derrota política de quem o promove, a reação desesperada de 
quem sabe que não tem qualquer possibilidade de vencer o adversário e chegar ao poder. 
 
Mas, ao fim de tudo, não consigo entender tal desvario, mesmo porque, além do assassinato em 
massa de crianças e cidadãos quaisquer, que o terrorista sequer conhece ou sabe que matou, há 
fatos quase inacreditáveis. 
 
Como o que ouvi da boca do chefe supremo do Hezbollah, na televisão. Ele afirmou que o 
menino bomba, que praticou o atentado no ônibus escolar, em Israel, era seu filho e tinha 16 
anos. E acrescentou: “O mais novo, que tem 12 anos, já está sendo preparado para se sacrificar 
por Alá”. O curioso é que ele manda os filhos morrerem, mas ele, o pai, continua vivo. 

 
(GULLAR, Ferreira. Prazer de matar. Folha de São Paulo, Fev/2014. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/2014/02/1405715‐o‐prazer‐de‐matar.shtml.) 
  

Considerando as palavras destacadas nos trechos abaixo, assinale a alternativa correta. 
 
I. “Há [...] pessoas que têm o prazer de matar e, por isso mesmo, fazem isso com certa 
frequência.” (3º§) 
 
II. “[...] a fúria homicida mata indiscriminadamente pessoas de outros países, que nada têm 
a ver com os propósitos do atentado.” (8º§) 

 
 a) Em I, a palavra destacada é conjunção coordenativa, pois estabelece relação entre duas 
orações independentes entre si. 

 b) Em II, subentende‐se que apenas algumas pessoas assassinadas de outros países não têm 
nada a ver com os propósitos do atentado. 
 c) Em II, a palavra “que” é um pronome relativo, porque retoma o substantivo “país” e pode ser 
substituída sem prejuízo semântico por “o qual”. 
 d) Em I, a palavra destacada introduz uma oração adjetiva e foi empregada sem vírgula para que 
funcione como restritiva, já que somente algumas pessoas têm prazer de matar. 
  
Questão 56: CONSULPLAN - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012  
Assunto: Pronomes  
Texto para a questão. 
 
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. Curiosamente, ela aparece como uma nova regra de 
conduta, uma contraditória “moral imoral”. Da governalidade aos atos cotidianos, o mundo da vida 

no qual ética e moral se cindiram há muito(b) 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, 
seja o direito, seja a polícia. 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(d) 

espaços do governo onde(a) a corrupção é a regra. 
 
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 
reflexão ética que envolveria a autonomia de cada sujeito agente. E que só surgiria pela 
educação política que buscasse um pensamento reflexivo. 
 
O sistema da 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(c) 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 direção 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 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. Afinal ele teria tudo para ser corrupto, 

ou seja, teria todo o motivo para sê‐lo. Mas teria também todo o perdão? 
 
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 sua jurisprudência mais 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 a incompreensibilidade diante do mistério da 
honestidade. De categoria ética, ela desce ao posto de irrespondível 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) 

  
Assinale a palavra que, no texto, NÃO exerça papel pronominal. 
 a)  onde 
 b)  muito 
 c)  qualquer 
 d)  outros 
  
Questão 57: CONSULPLAN - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012  
Assunto: Pronomes  
Texto para a questão. 
  

 
  

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? 
 b)  Vossa Senhoria ouvistes falar do menino que morreu comendo sucrilhos? 
 c)  Vossa Excelência ouviu falar do menino que morreu comendo sucrilhos? 
 d)  Sua Senhoria ouviste falar do menino que morreu comendo sucrilhos? 
  
Questão 58: CONSULPLAN - Sold (PM TO)/PM TO/2013  
Assunto: Pronomes  
Texto I. 
 
Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela 
casa cinzenta quando lesse minha história no jornal risse, risse tanto que chegasse a chorar e 
dissesse – “ai meu Deus, que história mais engraçada!”. E então a contasse para a cozinheira e 
telefonasse para duas ou três amigas para contar a história; e todos a quem ela contasse rissem 
muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como 
um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, 
doente. Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso, e depois repetisse para si 
própria – “mas essa história é mesmo muito engraçada!”. 
 
Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, o marido bastante aborrecido com a mulher, 
a mulher bastante irritada com o marido, que esse casal também fosse atingido pela minha 
história. O marido a leria e começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher. Mas depois 
que esta, apesar de sua má vontade, tomasse conhecimento da história, ela também risse muito, 
e ficassem os dois rindo sem poder olhar um para o outro sem rir mais; e que um, ouvindo aquele 
riso do outro, se lembrasse do alegre tempo de namoro, e reencontrassem os dois a alegria 
perdida de estarem juntos. 

 
(Braga, Rubem in. As cem melhores crônicas brasileiras / Joaquim  

Ferreira dos Santos, organização e introdução. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. Fragmento.) 
  
A presença de conectivos e certas expressões referenciais se torna necessária para demonstrar 
relações de sentido no texto. Dentre os elementos em destaque nos trechos a seguir, é 
verdadeiro o que se afirma em 
 a) “... todos a quem ela contasse rissem muito...” / O pronome “a” retoma o antecedente “todos”. 
 b) “E então a contasse para a cozinheira...” / O pronome “a” refere-se a “história” e pode ser 
substituído por “lhe”. 
 c) “... espantados de vê-la tão alegre.” / O pronome “a” possui o mesmo referente que o pronome 
“ela” em “a quem ela contasse”. 



 d) “... aquela moça que está doente naquela casa cinzenta...” / “aquela” e “naquela” retomam 
informações expressas no início do período. 
 
Gabarito 
1) C 2) E 3) A 4) C 5) B 6) A 7) B 8) D 9) C 10) C 11) C 12) B 13) A 14) A 15) A 16) B 17) C 18) B 
19) C 20) B 21) B 22) D 23) D 24) D 25) C 26) B 27) C 28) B 29) A 30) C 31) E 32) A 33) C 34) A 
35) C 36) C 37) B 38) D 39) E 40) A 41) C 42) C 43) D 44) E 45) B 46) D 47) B 48) B 49) A 50) A 
51) D 52) C 53) D 54) E 55) D 56) C 57) C 58) C 
 


