
Questão 1: CONSULPLAN - Aux SerG (CMSAG)/CM SAG/2011  
Assunto: Emprego das letras (x ou ch; s ou z; g ou j; ss ou ç; etc)  
Assinale a afirmativa que está escrita INCORRETAMENTE: 
 a) A soja é um alimento saborozo. 
 b) A ervilha é rica em proteínas. 
 c) A soja é um alimento completo. 
 d) O feijão teve o seu consumo incentivado. 
 e) O alimento deve ter variedade de nutrientes. 
  
Questão 2: CONSULPLAN - Moto (Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  
Assunto: Emprego das letras (x ou ch; s ou z; g ou j; ss ou ç; etc)  
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 afirmativa grafada INCORRETAMENTE. 
 a)  Ler é interpretar o mundo. 
 b)  Educar é uma virtude admirável. 
 c)  A educação desenvolve progressos. 
 d)  Devemos ler e pensar sobre o prossesso de criação. 
 e)  Os adolescentes têm chances de se desenvolverem na escola. 
  
Questão 3: CONSULPLAN - GMA (Natividade)/Pref Natividade/2014  
Assunto: Emprego das letras (x ou ch; s ou z; g ou j; ss ou ç; etc)  
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 afirmativa que apresenta ERRO de grafia. 
 a) Ter vizinhos amigos garante a segurança. 
 b) Nossos vizinhos são amigos e companheiros. 

 c) O bom vizinho garante‐nos paz e tranquilidade. 
 d) Os moradores do prédio fizeram uma sindicânscia. 
  
Questão 4: CONSULPLAN - Fisc (Uberlândia)/Pref Uberlândia/Defesa do Consumidor/2012  
Assunto: Fatos da Língua Portuguesa (porque, por que, porquê e por quê; onde, aonde e donde; 
há e a, etc)  
A ortografia é a parte da língua responsável pela grafia correta das palavras. Essa grafia baseia-
se no padrão culto da língua. Assinale a afirmativa INCORRETA quanto à ortografia. 
 a) Por que as alunas foram suspensas? 
 b) Quero saber o porquê dessa discussão. 
 c) Não estudamos porque tivemos tempo suficiente. 
 d) Não fizeram a tarefa por quê? 
 e) Todos sabiam porquê Melissa tinha sido reprovada. 
  
Questão 5: CONSULPLAN - Aux Sec (CMSAG)/CM SAG/2011  
Assunto: Fatos da Língua Portuguesa (porque, por que, porquê e por quê; onde, aonde e donde; 
há e a, etc)  
Encontra-se grafada INCORRETAMENTE a seguinte afirmativa: 
 a) Há dois meses que não o vejo. 
 b) Porque você não se sente livre? 
 c) A saudade é um mal que não tem remédio. 
 d) Não sei onde te encontrar. 
 e) Ela o cumprimentou amavelmente. 
  
Questão 6: CONSULPLAN - Aux Adm (Monte Belo)/Pref Monte Belo/I/2011  
Assunto: Fatos da Língua Portuguesa (porque, por que, porquê e por quê; onde, aonde e donde; 
há e a, etc)  
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 palavra grafada INCORRETAMENTE. 
 a)  Heloísa sempre agia com muita discrição. 
 b)  Espero que vocês viajem bem. 
 c)  Porque me julgas tão mal? 
 d)  A empregada guardou os alimentos na despensa. 
 e)  Não vem por que choveu. 
  
  
Questão 7: CONSULPLAN - Fisc (Uberlândia)/Pref Uberlândia/Defesa do Consumidor/2012  
Assunto: Acentuação  
As palavras a seguir estão corretamente acentuadas, EXCETO: 
 a) Bambú. 
 b) Fiéis . 
 c) Órfão. 
 d) Consciência. 
 e) Científico. 
  
Questão 8: CONSULPLAN - Aux Sec (CMSAG)/CM SAG/2011  
Assunto: Acentuação  

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) 

  
A acentuação das palavras encontra-se corretamente justificada, EXCETO em: 
 a) é: monossílaba tônica 
 b) máximo: proparoxítona 
 c) ninguém: paroxítona terminada em “em” 
 d) está: oxítona terminada em “a” 
 e) responsável: paroxítona terminada em “L” 
  
Questão 9: CONSULPLAN - Aux SerG (CMSAG)/CM SAG/2011  
Assunto: Acentuação  
Assinale a seguir uma palavra “proparoxítona”: 
 a) Há. 
 b) Proteínas. 
 c) Décadas. 
 d) Família. 
 e) Só. 
  
Questão 10: CONSULPLAN - Ag PM (IBGE)/IBGE/2011  
Assunto: Acentuação  
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) 

  
Justifica-se corretamente a acentuação dos vocábulos “está”, “além” e “têm”, respectivamente, a 
seguir. 
 a) Proparoxítona, monossílabo tônico, oxítona terminada em “m”. 
 b) Paroxítona terminada em “a”, paroxítona terminada em “m”, monossílabo tônico. 
 c) Paroxítona terminada em “a”, proparoxítona, forma da 3ª pessoa do singular de um verbo. 
 d) Vogal tônica do ditongo aberto em final de palavra, proparoxítona, oxítona terminada em “em”. 
 e) Oxítona terminada em “a”, oxítona terminada em “em”, forma da 3ª pessoa do plural de um 
verbo. 
  
Questão 11: CONSULPLAN - Estag (TJ MG)/TJ MG/2014  
Assunto: Acentuação  
Texto 

 
  
Analisando a ortografia das palavras da frase “Cara, você ta ai o dia todo fazendo o que?” (1º 

quadrinho), verifica‐se que, de acordo com a norma culta, algumas palavras não foram 
acentuadas. Quantas palavras encontram‐se escritas de forma INCORRETA? 
 a) 1.  
 b) 2. 
 c) 3.  
 d) 4. 



  
Questão 12: CONSULPLAN - AJ TRE MG/TRE MG/Administrativa/2013  
Assunto: Acentuação  
Texto para responder à questão. 
 
O auge da vida democrática é o momento do voto. A democracia, regime em que a maioria 
escolhe os governantes, é também o regime da igualdade, em que todos têm o mesmo valor, 
sejam ricos ou pobres, integrados ou excluídos. Por isso, tenho sustentado que ela é o regime 
mais ético que existe. Melhor dizendo, é o único regime que hoje podemos considerar ético. As 
formas de governo que a teoria antigamente chamava de monarquia ou aristocracia, 
considerando-as legítimas, atualmente apenas podem ser chamadas de ditaduras. Uma ditadura, 
em nossos dias, é ilegítima. Só a democracia é legítima. 
 
[...] 
 
O mínimo, numa democracia, é ter dois lados opostos, divergentes, mas, respeitados. Porém, se 
eu aplicar o modelo da Ética à Política, entenderei que um lado é o bem, e o outro, o mal; e 
portanto, tentarei impedir “o mal” até mesmo de concorrer. Assim, foi a perseguição ao 
comunismo, no Brasil, mesmo quando não tínhamos uma ditadura escancarada. Assim foi a 
perseguição aos partidos liberais nos regimes comunistas. [...] 
 
Há saída? O mais óbvio é: a Ética é um pré-requisito. Queremos, de todos os candidatos, que 
sejam honestos. Que não sejam antiéticos. E, entre os postulantes decentes, optaremos por 
critérios políticos. [...] É preciso grandeza de espírito para sair dessa incapacidade de pensar o 
que desejamos construir. Porque propor a Política é formular o futuro. 

 
(Ribeiro, Renato Janine. Filosofia. Setembro de 2012. Adaptado.) 

  
Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas graficamente pelo mesmo 
motivo. 
 a)  é – têm – ética 
 b)  só – porém – política 
 c)  até – também – mínimo 
 d)  democrática – ético – único 
 e)  excluído – legítimas – ilegítima 
  
Questão 13: CONSULPLAN - Ad Adm (Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  
Assunto: Acentuação  
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.) 

  
A palavra “doméstico”, transcrita do texto, é acentuada pela mesma razão que a palavra 
 a)  daí. 
 b)  dócil. 
 c)  mantém. 
 d)  ecóloga. 
 e)  será. 
  
  
Questão 14: CONSULPLAN - Moto (Cantagalo)/Pref Cantagalo/2013  
Assunto: Acentuação  
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.) 
  
A palavra “vivência”, transcrita do texto, é acentuada pela mesma razão que a palavra 
 a)  lê. 
 b)  crítica. 
 c)  técnica. 
 d)  possível. 
 e)  experiência. 
  
  
Questão 15: CONSULPLAN - Ass Adm (Natividade)/Pref Natividade/2014  
Assunto: Acentuação  



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.) 

Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas pelo mesmo motivo. 
 a) avô / deverá / até 
 b) além / táxi / silêncio 
 c) infância / pássaros / está 
 d) sensível / símbolo / gráfica 
  
Questão 16: CONSULPLAN - GMA (Natividade)/Pref Natividade/2014  
Assunto: Acentuação  
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 o par de palavras, transcritas do texto, que é acentuado pela mesma razão. 
 a) gás – é 
 b) prédios – três 
 c) também – água 
 d) síndicos – convivência 
  
Questão 17: CONSULPLAN - Aux Adm (Coimbra)/Pref Coimbra/2014  
Assunto: Acentuação  
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.) 
  
Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas pelo mesmo motivo. 
 a) avô / deverá / até 
 b) além / táxi / silêncio 
 c) infância / pássaros / está 
 d) sensível / símbolo / gráfica 
 e) árvores / enigmática / heroísmo 
  
Questão 18: CONSULPLAN - Aux Lab (MAPA)/MAPA/2014  
Assunto: Acentuação  

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.) 
  
Quanto à acentuação gráfica das palavras, identifique o grupo em que a justificativa é a mesma 
para todos os vocábulos. 
 a)  além – água – mês 
 b)  elétrica – práticas – árvores 
 c)  países – preferência – desperdícios 
 d)  sustentável – sustentáveis – biólogo 
  
Questão 19: CONSULPLAN - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012  
Assunto: Acentuação  
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 tempo transformou‐se na sempre saqueável(d) 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(b) que 
combate o narcotráfico 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. 
 
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(a) 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(c) 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 NÃO tenha sido acentuada pelo mesmo motivo que as demais. 
 a)  substituído 
 b)  polícia 
 c)  jurisprudência 
 d)  saqueável 
  
Questão 20: CONSULPLAN - Sold (CBM TO)/CBM TO/2013  
Assunto: Acentuação  
Texto para responder à questão. 
  

Papel aceita tudo 
  
Papel aceita tudo e “papel”, nessa expressão surrada dos velhos jornalistas, ocupa aqui a vaga 
de qualquer espaço útil a mensagens (a tela do computador, o dial do rádio, o sinal da TV, a 
conversa no bar etc.). 
  
Papel não tem superego, não faz autocrítica, não corrige o que colocamos nele (com o andar da 
tecnologia da correção automática, alguns dirão, “ainda não”). Da capa de revista que só faz 
panfletagem direitosa ao programa de auditório ruim, muita coisa é vomitada sem revisão ou 
segunda opinião. 



  
A tecnologia da comunicação nos abriu horizontes. Mas, de tanto ser usada para manter os 
privilégios de sempre, a informação parece antes confirmar a preconcepção irrefletida, em vez de 
ampliar a visão das coisas. Mais do que um gesto de precisão, a revisão (de nossos textos, 
nossas ideias e certezas) é por isso um ato de carinho para com os outros. É o manifesto verbal 
de nosso cuidado, do zelo pela convivência, pela criação de um ambiente em comum em que as 
pessoas possam instigar outras a serem mais criativas e felizes. Não é exagero: o mundo insiste 
a toda hora no cada um por si, somos mal pagos e trabalhamos demais, é preciso atenção para 
sentir se o que apresentamos de volta não é só uma nova contribuição de piora, a confirmação de 
preconceitos, um reforço aos privilégios de poucos. 
  
Na Roma antiga, governantes nomeavam delatores (do latim delatio, reportar, contar) para andar 
pelas ruas, ouvido atento ao que as pessoas diziam deles, e rebater a onda, lançando rumores 
que lhes fossem benéficos. Nero fez isso quando acusado do incêndio de Roma (64 a.C.). 
Impopular, foi acusado pelo episódio. Como só desmentir seria ineficaz, mandou espalhar que os 
culpados eram cristãos – a Geni da época, em quem todos jogavam pedras. 
  
Nero inaugurou o oportunismo do veículo, até hoje em uso. A vida brasileira tem mostrado que é 
preciso aprender a detectar os sinais desse tipo de oportunismo. Afinal, qualquer que seja a forma 
que usam para falar com a gente, ela aceitará tudo. 
  

(Luiz Costa Pereira Júnior. Língua Portuguesa. São Paulo: Segmento, julho/2013.) 
  
Dentre os pares apresentados, indique aquele em que as palavras possuem a mesma justificativa 
para a acentuação. 
 a) útil – só 
 b) aceitará – época 
 c) rádio – privilégios 
 d) benéficos – episódio 
  
Questão 21: CONSULPLAN - Sold (PM TO)/PM TO/2013  
Assunto: Acentuação  
Texto IV . 

 
Bombeiros encontram corpos de três dos seis 

desaparecidos em porto no Amapá 
 
Equipes do Corpo de Bombeiros do Amapá encontraram na manhã deste sábado os corpos de 
três dos seis trabalhadores que haviam desaparecido no Rio Amazonas após o desmoronamento 
de um barranco no porto da mineradora Anglo American, em Santana, a 20 quilômetros de 
Macapá, na última quinta-feira. 
 
Dois dos corpos foram encontrados no Rio Amazonas a seis quilômetros do porto, sendo que a 
outra vítima foi achada próxima ao local do acidente. Enquanto os bombeiros dão continuidade 
aos trabalhos de resgate, outros três trabalhadores seguem desaparecidos. 
 
Segundo a multinacional, parte do terreno situado às margens do rio Amazonas desmoronou e 
levou toda estrutura do porto, incluindo caminhões, contêineres, guindastes e outros 
equipamentos. A área destruída foi estimada em 16.100 metros quadrados. 
 
Embora esse deslizamento inicialmente tenha sido atribuído a uma onda gigante que teria 
passado pelo rio Amazonas, as autoridades locais esclareceram que as causas do acidente ainda 
são investigadas, tendo em vista que a onda citada, que comprometeu outras embarcações em 
Santana, poderia ter sido provocada pelo próprio desabamento do porto. 
 
Os trabalhos de resgate, iniciados na madrugada de quinta-feira, foram reiniciados nas primeiras 



horas deste sábado com o auxílio de mergulhadores e de diferentes embarcações da Marinha e 
dos bombeiros. 
 
Em comunicado, a mineradora Anglo American informou que continua colaborando no resgate 
dos outros três corpos e no apoio aos familiares das vítimas e dos desaparecidos. 
 
O coronel Ademar Rodrigues dos Anjos, oficial do Corpo de Bombeiros que comanda as buscas, 
afirmou que a identificação das vítimas não será difícil porque os corpos encontrados estão 
relativamente preservados. 

 
(Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/ 

bombeirosencontram- corpos-de-tres-dos-seis-desaparecidos-em-porto-no-amapa) 
  

Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª em relação à razão do acento gráfico. 
 
1. Hiato 
2. Proparoxítonas 
3. Oxítonas terminadas em “a”, “e” e “o” 
 
( ) vítima, próxima 
( ) Amapá, Macapá 
( ) sábado, quilômetros 
( ) destruída, atribuído 

 
A sequência está correta em 
 a) 2, 3, 2, 1 
 b) 3, 2, 1, 2 
 c) 1, 2, 3, 1 
 d) 3, 1, 2, 3 
 
Gabarito 
1) A 2) D 3) D 4) E 5) B 6) C 7) A 8) C 9) C 10) E 11) C 12) D 13) D 14) E 15) A 16) A 17) A 18) B 
19) A 20) C 21) A 
 


